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Voorwoord
Over wildernis en natuurbeelden, de twee concepten die in dit onderzoek centraal staan, is ontzettend veel
geschreven. Zoals zal blijken uit dit onderzoek, wordt ook buiten de deskundige (natuur)wereld veel over wildernis
nagedacht. Het is een thema dat bij velen tot de verbeelding spreekt. De relatie tussen natuur en mens raakt de
fundamenten van ons bestaan en leeft daardoor zowel op alle beleidsniveaus als binnen de maatschappij. Dit
onderzoek is geen onderzoek naar natuur of wildernis, maar een onderzoek naar mensen. Denkbeelden en gedrag
over natuur en wildernis staan in dit onderzoek centraal, net als de ruimtelijke uitingen die deze denkbeelden in
Nederland hebben.
Wildernis was voor mij een aantal maanden geleden een totaal nieuw onderzoeksthema. De verscheidenheid aan
aannemelijke argumenten in het debat over wildernis, zowel onder deskundigen als binnen de maatschappij, en de
complexiteit van de discussie over de mogelijkheden en wenselijkheid van wildernis binnen Nederland, maakte het
tot een interessant onderzoeksthema om mijn studietijd mee af te sluiten. De keuze voor het onderwerp is
voortgekomen uit mijn interesse in de omgang van mensen met natuur. Ik kreeg de mogelijkheid deze interesse te
combineren met een stageopdracht bij Staatsbosbeheer, en daarmee een veelal wetenschappelijk gevoerd debat
naar de maatschappij te vertalen en toetsen. Door een breed theoretisch kader toe te passen in de praktijk is in dit
onderzoek een brug geslagen tussen maatschappij en de veelal (milieu)filosofische uitingen over natuurbeelden en
wildernis.
Deze master thesis dient ter afronding van mijn masteropleiding Geo-Communicatie aan de Universiteit Utrecht en
daarmee als laatste project van mijn studietijd. Ik heb dit onderzoek met veel plezier in opdracht van
Staatsbosbeheer uitgevoerd, en wil op deze plek graag enkele mensen bedanken die mij geholpen hebben dit
onderzoek te realiseren. Ten eerste mijn stagebegeleider bij Staatsbosbeheer, Jasper Kuipers, met wie ik samen het
onderwerp vorm heb gegeven en die me de ruimte heeft gegeven dit onderzoek zelfstandig en als kritische student
uit te kunnen voeren. Daarnaast gaat mijn dank uit naar alle Staatsbosbeheerders die dit onderzoek tijdens mijn
stageperiode op bepaalde wijze mogelijk hebben gemaakt. Mijn dank gaat nadrukkelijk uit naar alle deelnemers
aan het onderzoek, van wie 61% heeft aangegeven de resultaten van dit onderzoek te willen ontvangen. Hun
enthousiasme, positieve reacties en interesse in het thema zijn zeer motiverend geweest. Ook dank ik Prof. Dr. Hans
Renes voor zijn bijdrage als universitair begeleider namens de Universiteit Utrecht. Tot slot wil ik Marnix Alewijnse
bedanken voor zijn geweldige steun aan het thuisfront, het nieuwe espressoapparaat voor mijn verjaardag en de
vele uren dat hij geholpen heeft met het doorlezen van conceptstukken.

Nadja Pronk
Den Haag, juli 2013

De foto’s op de titelbladen van dit verslag zijn afkomstig uit eigen archief en de Beeldbank van Staatsbosbeheer
(Staatsbosbeheer, 2013d).
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Samenvatting
Wildernis is een veel bediscussieerd en gevoelig thema. Het debat over wildernis in Nederland wordt gevoerd op
basis van uiteenlopende belangen, waarden en emoties. Wildernisbeheer ligt maatschappelijk gevoelig en
gevoelens over wildernis gaan dieper dan de veelal felle berichtgeving over dit thema doet vermoeden. In de kern
gaat de discussie over de vraag of we in Nederland op sommige plekken in staat zijn de natuur meer ruimte te
geven, of dat gewenst is, welke verantwoordelijkheden dit schept en waarom we dat al dan niet belangrijk achten?
Kiezen we ervoor natuur op sommige plekken in Nederland ‘wildernis’ te laten zijn? Hieraan gerelateerde vragen
zijn onder andere wat is wildernis en wanneer en hoe wordt wildernis ervaren?
Dit onderzoek levert een bijdrage aan bewustwording van de achtergronden van maatschappelijke
meningsverschillen over wildernis en maakt ze explicieter en daarmee bruikbaar in de dagelijkse praktijk van
natuurbeheer. Met dit onderzoek wordt een brug geslagen tussen abstracte filosofische gedachten over wildernis,
de met feiten onderbouwde argumenten van deskundigen en de veelal emotioneel onderbouwde argumenten van
burgers. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kennisvorming over de wijze waarop we in Nederland de
relatie tussen natuur en mens in de toekomst verder willen vormgeven. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “In
hoeverre zijn natuurbeelden van Nederlanders van invloed op hun opvattingen en gedrag omtrent wildernis?”.
Natuurbeelden zijn intersubjectieve interpretatiekaders om verschillen in het denken over natuur te categoriseren.
Door maatschappelijke opvattingen en gedragingen omtrent wildernis in kaart te brengen en te structureren aan de
hand van het concept ‘natuurbeelden’ biedt dit onderzoek inzicht in de maatschappelijke betekenis van wildernis.
Deze betekenis wordt gestructureerd via ‘wildernisbeelden’, welke gedefinieerd worden als “mentale kaders van
duurzame betekenissen, die een driedimensionale structuur van cognitieve, normatieve en expressieve elementen
kunnen vertonen en via deze kaders opvattingen en gedragingen over wildernis beïnvloeden, sturen en
structureren”. Opvattingen en gedragingen omtrent wildernis worden gestructureerd via drie dimensies: een
cognitieve (wat is wildernis?), een normatieve (hoe dient de relatie tussen mens en wildernis vormgegeven te
worden?) en een expressieve (hoe wordt wildernis beleefd?). De cognitieve en normatieve dimensie vormen samen
mentale opvattingen over wildernis. De expressieve dimensie uit zich in gedrag omtrent wildernis, zoals het
bezoeken van wildernis of het delen van opvattingen over wildernis met anderen.
Het verband tussen natuurbeelden en maatschappelijke opvattingen en gedragingen omtrent wildernis is in kaart
gebracht aan de hand van een online enquêteonderzoek onder 544 respondenten, een analyse van
kindertekeningen en analyse met behulp van de sociale media monitoring en webcare tool Coosto. De enquête
heeft de vorm van een zelftest over natuur en wildernis en is uitgezet via de website www.watisjouwnatuur.nl.
Ongeveer twee derde van de deelnemers aan de enquête is vrouw. Gemiddeld zijn de respondenten 43 jaar. Meer
dan de helft van de respondenten heeft een opleidingsniveau op HBO/Universiteit-niveau. Ruim twee derde van de
respondenten steunt een natuur- of milieuorganisatie.
Uit het onderzoek is gebleken dat de algehele steun voor wildernis onder de deelnemers aan dit onderzoek groot
is. Zij hebben gemiddeld genomen een positief tot zeer positief beeld van wildernis. De meeste respondenten
stellen dat er in Nederland ruimte is voor wildernis en dat er ook ruimte voor wildernis gecreëerd moet worden. Het
ontwikkelen van nieuwe wildernis en beheren van bestaande wildernis in Nederlandse natuurgebieden wordt
gemiddeld belangrijk tot zeer belangrijk genoemd. Hierbij wordt het belang van wildernis voornamelijk toegekend
aan de ‘intrinsieke waarde’ van wildernis; de waarde die wildernis an sich heeft, buiten het belang dat wildernis
voor de mens kan hebben.
Wildernis is onder de deelnemers van dit onderzoek een veelbesproken thema. De respondenten zoeken wildernis
vaak op en ervaren wildernis hoofdzakelijk als plek voor ontspanning en verwondering. De twee natuurgebieden
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met een wildernisbeleid die in dit onderzoek als case study dienen, de Oostvaardersplassen en de Biesbosch,
worden gemiddeld in hoge tot zeer hoge mate als wildernis ervaren. Opvattingen van respondenten over de wijze
waarop men in Nederland met wildernis in het algemeen dient om te gaan komen sterk overeen met opvattingen
over de wijze waarop men met wildernis in de twee wildernisgebieden om dient te gaan.
In Nederland implementeren natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer in bepaalde natuurgebieden een
wildernisbeleid. Hoewel zij hierbij geen definitie van wildernis op papier hebben vastgelegd, blijkt uit de
gerichtheid op ecosystemen en ‘the circle of life’ in het natuurbeheer in dergelijke gebieden dat zij een vrij smalle
definitie van wildernis hanteren, en een holistische houding hebben ten opzichte van de relatie tussen mens en
natuur. Hoewel de meeste respondenten de holistische houding steunen, hanteren verreweg de meeste
respondenten juist een brede definitie van wildernis. Zo zijn veel respondenten van mening dat wildernis ook
mogelijk is op kleine schaal en zelfs binnen de bebouwde kom.
Over één aspect van wildernis zijn de respondenten het vrijwel unaniem eens: in wildernis hoort geen menselijke
invloed. ‘Ongerept’ is de meest gebruikte term in de definities van wildernis. Wat die ongereptheid inhoudt is
echter een punt van discussie. Zo zijn sommigen van mening dat wildernis in enige mate onderhouden mag
worden, terwijl anderen vinden dat zelfs het scheppen van randvoorwaarden, bijvoorbeeld door grond af te
plaggen, onwenselijk is in wildernis. Onder de respondenten bestaat enige onenigheid over de wijze waarop
wildernis in Nederland tot stand dient te komen en beheerd dient te worden, waarbij de minste overeenstemming
bestaat over het beheer van fauna in wildernis. Met betrekking tot stellingen over het niet bijvoeren van grazers in
wildernis ligt de score gemiddeld tussen ‘neutraal’ en ‘eens’, terwijl de gemiddelde score bij de meeste andere
stellingen over wildernisbeheer tussen ‘eens’ en ‘zeer eens’ liggen.
Kenmerken die respondenten toekennen aan wildernis verschillen van persoon tot persoon, maar op basis van door
de respondenten frequent genoemde kenmerken zou wildernis als volgt gedefinieerd kunnen worden: “wildernis is
uitgestrekte ongerepte natuur met een ruig karakter waar dieren en planten in rust leven”. Uit de vele subjectieve
kenmerken die de respondenten aan wildernis toekennen blijkt dat wildernis wellicht meer om een gevoel gaat dan
om objectief aanwijsbare plekken. De meeste respondenten ervaren wildernis als iets ‘anders’, als iets dat losstaat
van de mens.
Juist wanneer mentale opvattingen over wildernis in de praktijk gebracht worden via natuurbeheer kunnen
conflicten ontstaan. Immers bezitten mensen uiteenlopende beelden van wildernis met betrekking tot alle drie
dimensies: wat wildernis is, hoe mensen (in Nederland) met wildernis om dienen te gaan en hoe wildernis beleefd
wordt. Uit het onderzoek blijkt dat natuurbeelden van respondenten in zekere mate verband houden met hun
opvattingen over wildernis, maar niet met hun gedrag omtrent wildernis. Wildernisbeleid zal vanwege het bestaan
van verschillende natuur- en wildernisbeelden, die onmogelijk allemaal op één plaats gelijktijdig tot uitwerking
kunnen komen, altijd in zekere mate controversieel blijven. Mijns inziens kan een transparante communicatie
tussen natuurorganisaties en maatschappij over welk en wiens wildernisbeeld in een bepaalde situatie
geïmplementeerd wordt, de discussie hierover van context voorzien en mogelijk conflicten doen voorkomen.
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Summary
Wilderness is a much debated and sensitive issue. The debate on wilderness in the Netherlands is conducted on the
basis of diverging interests, values and emotions. Management of wilderness is socially sensitive and feelings about
wilderness are more complex than the often very critical reports in news and social media suggest. The essence of
the debate about wilderness is found in complex questions on whether it is possible to let go of control concerning
nature and wilderness in some places in the Netherlands, and to what extent this is desirable. Are we capable to let
wilderness just be ‘wilderness’ and if so, why do we believe this to be of importance? Related questions include
what is meant by wilderness and when and how do we experience wilderness?
This research contributes to awareness of the origin of social disagreements on wilderness in the Netherlands and
makes it more explicit and thus useful in the daily practice of nature conservation. This research relates abstract
philosophical ideas about wilderness, with factual arguments of nature professionals and the often emotional
arguments of citizens. This contributes to the knowledge production on the way we want to develop the naturehuman bond in the future. The central question in this research is: "To what extent do the social representations of
nature of the Dutch influence their attitudes and behavior concerning wilderness?"
Images of nature form intersubjective interpretation frameworks to categorize differences in thinking about nature.
By mapping social attitudes and behaviors regarding wilderness, and structure these based on the concept of social
representations this research provides insight into the social meaning and significance of wilderness. This meaning
is structured through the concept of ‘wilderness images’. Wilderness images are defined as "mental frameworks of
sustainable meanings, that may exhibit a three-dimensional structure of cognitive, normative and expressive
elements and that influence and structure attitudes and behavior concerning wilderness through these frameworks”.
Attitudes and behavior regarding wilderness are structured through three dimensions: a cognitive dimension (what
is wilderness?), a normative dimension (how should the wilderness- human relationship be expressed and
designed?) and an expressive dimension (how is wilderness experienced?). The cognitive and normative dimension
together constitute mental conceptions of wilderness. The expressive dimension manifests itself in behavior
concerning wilderness, such as visiting wilderness or sharing ideas about wilderness with others.
The link between social representations of nature and social attitudes and behavior regarding wilderness is
analyzed based on an online survey amongst 544 participants, an analysis of children's drawings and an analysis
using the social media monitoring and webcare tool Coosto. The survey is represented as a self-test on nature and
wilderness and can be found on the website www.watisjouwnatuur.nl. About two thirds of the participants are
women. On average, participants are 43 years old. More than half of them have a university. Over two thirds of the
participants support a natural or environmental organization.
The research has shown that overall support for wilderness among the participants of the research is great. On
average, they expressed a positive to very positive image of wilderness. Most participants claim there is room for
wilderness in the Netherlands, and most additionally claim that there should be room created for wilderness. On
average, developing new and managing existing wilderness in Dutch natural areas is considered very important.
This importance is mainly attributed to the 'intrinsic value' of wilderness; the value wilderness has in itself,
regardless of the importance wilderness may have for humans.
Among the participants of this research, wilderness represents a much discussed topic. Furthermore, they expressed
to often go out into the wilderness. Wilderness is experienced primarily as a place for relaxation and wonder. The
two nature reserves with a wilderness policy, which serve as a case study in this research, the Oostvaardersplassen
and the Biesbosch, on average are experienced as wilderness highly to very highly. Opinions of participants on how
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people should express and design the human- wilderness relationship in general are very similar to their opinions
on how people should design this relationship with wilderness in the two wilderness areas.
Although environmental organizations, such as Staatsbosbeheer, whom implement wilderness policy in certain
natural areas, have not given a specific definition of wilderness, their focus on ecosystems and ‘the circle of life’
seems to suggest that they hold a fairly narrow definition of wilderness and express a holistic attitude considering
the bond between men and nature. Although most participants showed support for this holistic approach, the vast
majority expressed a rather broad definition of wilderness. For example, many participants believe that wilderness
is also possible on a small scale and even within urban areas.
The participants almost unanimously agreed on one aspect of wilderness: in wilderness there should be no human
influence. ‘Pristine nature’ is the most commonly used term to define wilderness. What it means for nature to be
pristine is something the participants disagree on. For example, some participants believe wilderness may be
maintained, at least to some extent, while others believe even developing natural preconditions is not desirable in
wilderness. The participants also disagree on how to realize and manage wilderness in the Netherlands. The least
agreement on this subject concerned the management of wildlife in wilderness areas. Regarding the statements on
not additionally feeding wildlife in wilderness the average score is between ‘neutral’ and ‘agree’, whereas the
average scores on most other statements concerning wilderness management sit between ‘agree’ and ‘strongly
agree’.
The characteristics the participants attributed to wilderness vary from person to person. Based on often mentioned
characteristics a definition of wilderness according to the participants may be: “wilderness is extensive unspoiled
nature with a rough character where animals and plants live placidly”. Considering the many subjective
characteristics the participants assign to wilderness, the idea arises wilderness might be more about feelings than
about objectively identifiable places. Most respondents experienced wilderness as something 'different', as ‘the
other’, something separate from mankind.
When mental conceptions of wilderness are put into practice through nature conservation, conflicts may arise. After
all, people hold different wilderness images on all three dimensions: what wilderness is, how people (in the
Netherlands) should deal with wilderness and how wilderness is experienced. The investigation revealed that the
participants’ social representations of nature to some extent relate to their attitudes towards wilderness, but not to
their behavior concerning wilderness. To some extent, wilderness policy will always be controversial, due to the
existence of different nature and wilderness images that cannot all be developed at the same time in one place. In
my opinion, a transparent communication between conservation organizations and society about which and whose
wilderness image is implemented in a certain situation, can enrich the discussion with context and could possibly
prevent conflicts from occurring in the future.
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1.1 Aanleiding: ophef over grote grazers,
beeldvorming over de
Oostvaardersplassen
In de winter van 2009/2010 ontstond in de media grote
ophef over het welzijn van grote grazers in de

Kader 1.1: De Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen (kader 1.1). Een filmploeg van
EenVandaag bracht in maart 2010 een stervend hert in

De Oostvaardersplassen vormen een

beeld en filmde het transport van kadavers (EenVandaag,

natuurgebied van ongeveer 6000 hectare

2010). Naar aanleiding van de uitzending laaide de

in Flevoland. Het moerasgebied is na de

discussie over het welzijn van de grote grazers in de

inpoldering in 1968 spontaan ontstaan

Oostvaardersplassen op en werden zelfs Kamervragen

en geldt sindsdien als uniek binnen

gesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer was van

Europa en wordt als dusdanig beschermt

mening dat de dieren moesten worden bijgevoerd en er

en beheerd. Het gebied is in beheer van

werd een commissie aangesteld om een advies uit te

Staatsbosbeheer.

brengen over het toekomstig beheer van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen (kader 1.2) (Binnenlands

De nadruk ligt in de Oostvaardersplassen

Bestuur, 2010; Verburg, 2010; De Volkskrant, 2010c). Ook

op het zelfregulerend vermogen van de

buiten de politiek riep de uitzending veelal felle

natuurlijke processen: een dynamisch

publieksreacties op (figuur 1.1).

systeem waar alles samenhangt. De
uitgangspunten van het natuurlijk beheer

Kritiek was er niet alleen op het beheer van de grazers in

houden in dat er enkel wordt ingegrepen

de Oostvaardersplassen, maar ook op de uitzending van

om natuurlijke processen op gang te

EenVandaag. Verschillende partijen verweten de filmploeg

brengen. In dit kader zijn er de afgelopen

het hert het water in gejaagd te hebben en geen poging

dertig jaar ‘grote grazers’ uitgezet:

gedaan te hebben het hert te redden (bijvoorbeeld PvdD,

Heckrunderen (1983), konikpaarden

2010). Vanwege de kracht die uitging van het beeld van het

(1984) en edelherten (1992). Samen met

stervende hert werd de discussie vooral gevoerd met

grauwe ganzen voorkomen de grote

emotionele argumenten:

grazers dat de Oostvaardersplassen
dichtgroeien.

“Het debat wordt echter niet gevoerd op basis van feiten en
argumenten, maar van emoties. De stem van de ecologie

De Oostvaardersplassen vormen een

sneeuwt onder”, aldus ecoloog Groot Bruinderink in De

natuurgebied waar het ritme van de

Volkskrant (2010c).

seizoenen en de natuurlijke kringloop
van het leven de levensomstandigheden

Figuur 1.1: Spotprent Oostvaardersplassen (Janssen, 2010).

van de grazers bepalen. Sinds 2008 lijkt
het aantal grote grazers te stabiliseren en
schommelt jaarlijks tussen de drie en vier
duizend. Dit betekent dat er in de winter
door onder andere vorst en
voedselschaarste ongeveer duizend
grazers doodgaan.
Bron: Staatsbosbeheer, 2013a
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Hoewel emoties niet genegeerd mogen worden, kan een

Dergelijke framing kan een groot effect hebben. Juist

zeer sterke nadruk op emotie andere argumenten en

vanwege de sterke nadruk op emotie en op individuele

daarmee de hele discussie, doen verlammen:

dieren heeft de uitzending veel effect gehad. Zo is de
evaluatie van het beheer van de grote grazers met een jaar

“Laat ik eens zeggen waarvan ik wakker heb gelegen in de

vervroegt (kader 1.2). Tegelijkertijd brengt de uitzending

afgelopen jaren. Dat was van het buitengewoon

door deze focus een zeer eenzijdig beeld. De aandacht

emotionele debat over deze kwestie, waarin eigenlijk geen

wordt versmald tot het negatieve en tot losse entiteiten.

gesprek meer mogelijk was. Ik heb me onmachtig gevoeld,

Sommigen stellen in dit kader dat een dergelijke

de discussie verlamde ons handelen.” - Chris Kalden,

momentopname van stervende dieren in de winter de

voormalig directeur van Staatsbosbeheer in Trouw (Trouw,

aandacht volledig wegtrekt van de bredere context van de

2010c).

populaties. Deze partijen menen de discussie naar een
hoger niveau te tillen door deze te verbreden wanneer ze

De uitzending is een sterk voorbeeld van de kracht die een

benadrukken dat de sterfte van grote grazers in de winter

beeld kan hebben: welk beeld wordt getoond, met welke

een onderdeel van de ‘circle of life’ is:

beweegredenen en hoe: een beeld is immer een selectieve
constructie (Adams, 2009, p. 152). Van achter het riet wordt

“In de Oostvaardersplassen is de circle of life in volle

de verplaatsing van dode dieren met een aanhanger

omvang te zien. In Nederland houden we afstand tot de

geheimzinnig in beeld gebracht (figuur 1.2), wat de

kringloop. Geboorte en voortplanting zijn aardig, maar de

suggestie wekt dat de sterfte van grazers in de

dood hoort er niet bij. We sluiten onze ogen” (Kalden in

Oostvaardersplassen in de doofpot verdwijnt.

Trouw, 2010c).

Staatsbosbeheer monitort echter de sterfte van de grazers
in de Oostvaardersplassen en stelt hier maandelijks een
rapport over op (Staatsbosbeheer, 2013b).
EenVandaag is zich bewust van de krachtige beeldvorming
in de uitzending:
“Een probleem en tegelijkertijd een gegeven is het feit dat
een sterk beeld –zoals dat van het jonge hert- meer zegt
dan duizenden rapporten. Het beeld van dat jonge edelhert
dat voor onze camera in het water valt en verdrinkt, komt
direct bij u binnen. Het raakt uw emotie. […] Miljoenen
mensen zagen het dier. En de kadavers. Alle mooie
evaluaties in lijvige rapporten verbleekten bij dit ene, niet

Maatschappij is verdeeld
Uit onderzoek blijkt dat het beheer van de
Oostvaardersplassen maatschappelijk zeer gevoelig ligt
(Veer e.a., 2005, p. 5). Ook uit talrijke reacties op internet is
op te maken dat er in de maatschappij uiteenlopend naar
natuurbeheer in de Oostvaardersplassen gekeken wordt en
emoties daarbij hoog kunnen oplopen. Vele
publiekreacties maken inzichtelijk hoe sterk de
maatschappij over de kwestie verdeeld is. Zo valt uit de
reacties op een artikel in NRC Handelsblad (2010) over het
al dan niet bijvoederen van grote grazers in de

te ontkennen beeld (Veen, 2010).
Kader 1.2: ICMO 2

Figuur 1.2: Still uit uitzending EenVandaag (2010).

In november 2010 kwam de vervroegde
evaluatie van het beheer van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen uit: ICMO 2
(Commissie Gabor, 2010). Belangrijke gevolgen
voor het beheer van de Oostvaardersplassen
waren de conclusie dat de grazers niet moeten
worden bijgevoerd en de inwerkingstelling van
het protocol voor vroeg reactief beheer
(Staatsbosbeheer, 2011). Dit protocol heeft als
primair doel om onnodig en langdurig lijden
maximaal te beperken. Dit houdt in dat
deskundigen inschatten of individuele dieren
in slechte conditie eerder moeten worden
geschoten om lijden te minimaliseren.
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Oostvaardersplassen op te maken dat wat de één

van extremen en wat er tussen de uitersten schuilgaat.

dierenmishandeling acht omdat de grazers niet bijgevoerd

Worden de opvattingen door de hele samenleving

worden, de ander juist als dierenmishandeling opvat

gedragen? Of kan en dient de discussie genuanceerd te

wanneer de dieren bijgevoerd zouden worden omdat dit

worden?

tot verzwakking van de populatie zou leiden. Mensen die
sterven van grazers in de Oostvaardersplassen zielig
noemen wordt vaak verweten dat ze enkel aandacht
hebben voor grote grazers, en minder voor het lijden van

1.2 Probleemstelling: wildernis in
Nederland gaat over loslaten

kleinere dieren als konijnen of vissen (bijvoorbeeld NRC
Handelsblad, 2010).

Een voorname reden dat het welzijn van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen veel aandacht heeft gekregen

Verder wijzen veel mensen in de discussies die gevoerd

en nog steeds krijgt, is vanwege hun zichtbaarheid ten

worden op internet op het feit dat de Oostvaardersplassen

opzichte van andere natuurgebieden. De

een omheind gebied is (bijvoorbeeld Reformatorisch

Oostvaardersplassen heeft verschillende hoge

Dagblad, 2013). De grazers kunnen door de aanwezigheid

uitkijkpunten aan de randen van het gebied en is een zeer

van dit hek bij voedselschaarste niet migreren naar andere

open gebied (figuur 1.3). Dit maakt het lijden en sterven

gebieden. Een deel sterft als gevolg van deze

van de dieren zichtbaarder dan in andere natuurgebieden

voedselschaarste een hongerdood, iets wat velen zien als

(Veen, 2010; Trouw, 2010c; Staatsbosbeheer, 2013c; De

onnatuurlijke dood voor grazers. Anderen benadrukken

Volkskrant, 2013a; De Volkskrant, 2010b). Deze

daarentegen dat honger bij de ‘circle of life’ hoort

zichtbaarheid leidt vaak tot ophef over de

(bijvoorbeeld De Volkskrant, 2010c). Critici van de

Oostvaardersplassen in de media, bijvoorbeeld wanneer

Oostvaardersplassen wordt verweten dat ze de ogen

wandelaars dode dieren kunnen zien liggen vanaf de dijk

sluiten voor de hardheid van de natuur en vergeten zijn

(De Volkskrant, 2010c).

dat de dood ook onderdeel van het leven is, en dat daar
vaak een periode van lijden aan vooraf gaat. Zij

De discussie over het welzijn van de grazers is slechts een

benadrukken dat de circle-of-life ook betekent dat het ene

onderdeel van een bredere discussie over een vorm van

dode dier het andere levende dier voedt. Dit brengt

natuurbeheer waarbij beoogt wordt natuurlijke processen

discussies over leven, dood en lijden op de been en roept

zoveel mogelijk de ruimte te geven zich spontaan te

vragen op over de natuurlijkheid van dit lijden en de

ontwikkelen en menselijk ingrijpen tot een minimum te

verantwoordelijkheid van mensen in dit proces. Daaruit

beperken. Deze vorm van natuurbeheer wordt in de

volgt dikwijls de vraag of gebieden als de

Oostvaardersplassen gevoerd en wordt ook wel

Oostvaardersplassen wel als ‘echte natuur’ gezien kunnen

wildernisnatuur of wildernis genoemd. Het voorbeeld van

worden. Velen zijn van mening van niet en spreken van

de grote grazers in de Oostvaardersplassen geeft weer hoe

een park of dierentuin (bijvoorbeeld Reformatorisch

gevoelig het beheer van wildernis ligt, zowel in de

Dagblad, 2013).

maatschappij als onder deskundigen.

De publieksreacties zijn veelal fel van karakter. Zo wordt in

Over (wildernis)natuur is veel geschreven. Zoals Freriks

een bericht op GeenStijl (2010) gesproken over de

(2010) eerder omschreef over het Nederlandse landschap:

‘Oostvaarderholocaust’. Dit bericht wekte 182 reacties in

“Over het Nederlandse landschap is onnoemelijk veel

twee dagen op, zowel positief als negatief ten opzichte van

geschreven, soms heb ik de indruk dat de bodem bestaat

het beheer in de Oostvaardersplassen. In andere berichten

uit een ondergrondse bibliotheek van geschriften. Dat is

wordt het natuurgebied de Oostvaardersplassen getypeerd

niet verwonderlijk. In elke uithoek van ons land is

als ‘natuur-concentratiekamp’ (NRC Handelsblad, 2005;

menselijke bemoeienis terug te vinden. Over elke meter is

Stichting Dierenleedfonds, 2010) en ‘Doodvaardersplassen’

beraadslaagd, zijn berekeningen en tekeningen gemaakt,

(van der Ploeg, 2010). De veelal felle reacties kunnen tot

doelstellingen genoteerd, meningsverschillen

een ongenuanceerd beeld leiden en de aandacht afleiden

uitgevochten” (Freriks, 2010, p. 23).

van wat er daadwerkelijk speelt in de maatschappij.
Informatie kan zich razendsnel via internet verspreiden en

Wildernis is binnen verschillende disciplines thema van

de felheid van veel reacties wekt de indruk dat het hier om

onderzoek en wordt onder andere bestudeerd vanuit de

extremen van een continuüm gaat. Een nadruk op

(milieu)filosofie, ecologie, natuuresthetiek en

extremen beperkt de open discussie. Het is interessant om

kunstgeschiedenis. Ook binnen deze verschillende

te onderzoeken in welke mate hier daadwerkelijk sprake is

disciplines worden zeer uiteenlopende invalshoeken
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Figuur 1.3: Oostvaardersplassen vanaf de kleine Praambult (Julsing via Vogelkijkhut.nl, 2013).

toegepast op wildernis, zoals het actuele natuurbeheer,

als de Oostvaardersplassen en het beleid omtrent de grote

cultuurhistorie, esthetiek of ethiek. Zo komen in het boek

grazers. Na het lezen van zo’n boek zou de lezer zich

‘Rustig, ruig en rationeel’ (van Toorn e.a., 2000) vijf

echter verdwaalder voelen dan ooit in de wildernis aan

wetenschappers aan het woord die ieder over wildernis

opvattingen. De wetenschappelijke discussie heeft echter

spreken, maar vijf verschillende verhalen vertellen.

met name plaatsgevonden op abstract en deskundig
niveau en komt niet vaak ‘aan de grond’. Gedachten over

Dat naast emotionele en cognitieve ook andere

wildernis vanuit maatschappelijk oogpunt hebben

argumenten meespelen in de discussie over wildernis

wetenschappelijk gezien voor zover bekend geen aandacht

benadrukt Schouten (2010) wanneer hij wijst op het belang

gekregen in wetenschappelijk of praktijkonderzoek. Terwijl

van waarden. Hij licht toe dat er achter de (cognitieve)

uiteindelijk natuurbeleid wordt ontwikkeld op basis van

natuurwetenschappelijke argumenten die deskundigen

deskundige opvattingen over wildernis die een ruimtelijke

opvoerden in de discussie over ‘echte natuur’ van de jaren

uitwerking kennen in specifieke natuurgebieden. Het is

’90, verschillende waarden meespeelden: “het ging niet

dan ook interessant te onderzoeken in welke mate de

zozeer om een wetenschappelijke discussie, maar meer om

maatschappelijke opvattingen over wildernis aansluiten op

een polemiek waarachter niet expliciet gemaakte

die van deskundigen en op het huidige natuurbeleid.

waardekaders verscholen lagen” (Schouten, 2010, p. 30).
Hoewel niet expliciet gemaakt ging het volgens Schouten

Uitspraken typeren als goed of fout in deze discussie,

(2010) in de kern om een normatief debat waarin velen

zonder de eigen opvattingen mee te wegen, is wellicht

‘halfnatuurlijke’ systemen zagen als een minder

onmogelijk en ongewenst. Interessanter is het om te

waardevolle vorm van natuur dan de ‘natuurlijke’ systemen

onderzoeken waarom verschillende opvattingen bestaan

(Schouten, 2010, p. 30).

en waar deze op terug te voeren zijn. Wat gaat er schuil
achter uitingen over wildernis? Welke belangen schuilen er

Onder deskundigen heersen zeer uiteenlopende

achter de vaak felle uitspraken? En welke waarden en

opvattingen over wildernis. Er zijn boeken te vullen met de

emoties spelen mee? Verschillende wetenschappers

uiteenlopende uitingen over wildernis en natuurgebieden

hebben er op gewezen dat de gevoelens over wildernis
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veel dieper gaan dan de berichtgeving aan het oppervlak

Ook over wildernis denken en handelen mensen vanuit

doet vermoeden:

een bepaalde oriëntatie. Een voorbeeld van oriëntaties
gericht op natuur zijn ‘natuurbeelden’ (Tack, 2011, p. 1). De

“De discussie gaat over menselijk ingrijpen of niet, maar

centrale vraag van dit scriptieonderzoek luidt als volgt:

eigenlijk speelt een heel andere kwestie: de vraag of we
bereid zijn te accepteren dat in de natuur dingen gebeuren

In hoeverre zijn natuurbeelden van Nederlanders van

die tegen ons morele gevoel ingaan” (Drenthen in de

invloed op hun opvattingen en gedrag omtrent wildernis?

Volkskrant, 2010a).
Het concept ‘wildernis’ wordt onderverdeeld in
De discussies over wildernis zijn terug te voeren op de

‘wildernisnatuur’ in het algemeen en specifieke

mate waarin mensen controle willen hebben over natuur.

natuurgebieden die beheerd worden als ‘wildernisgebied’.

Is het in het volgeplande Nederland op sommige plekken

Verschillen in de wijze waarop mensen een beeld over

wel mogelijk om alles los te laten en wordt dat gewenst

wildernis vormen leiden mogelijk tot verschillende

geacht? De vraag die hier aan ten grondslag ligt is of

opvattingen over natuurgebieden die in Nederland zijn

inwoners van Nederland in staat zijn de natuur ‘natuur’ te

bestempeld als ‘wildernisgebied’. Daarnaast leiden

laten zijn en of ze dit wenselijk achten. Mag natuur zichzelf

verschillende opvattingen mogelijk tot uiteenlopend

zijn? Kan natuur zonder ingrijpen van de mens

gedrag met betrekking tot deze wildernisgebieden. De

functioneren en zou dat geaccepteerd worden? Met dit

uiteenlopende opvattingen over wildernis in de literatuur

onderzoek wordt de discussie over wildernis en de

maken het formuleren van een alomvattende en objectieve

Oostvaardersplassen naar een hoger niveau getild door te

definitie van wildernis op deze plek onmogelijk. Daarnaast

onderzoeken wat er schuilt achter de publieksuitspraken

maakt het analyseren van verschillende definities van

die aan het oppervlak tot uiting komen.

wildernis onderdeel uit van het theoretische en exploratief
empirisch onderzoek in deze scriptie, wat het ongewenst

1.3 Vraagstelling: opvattingen over

maakt op deze plek een starre definitie van wildernis te
bieden.

wildernis
‘Natuurbeelden' gaan over de invulling die mensen geven
De manier waarop mensen over natuur denken en praten

aan natuur en worden in dit onderzoek gedefinieerd als

lijkt te worden beïnvloed door achterliggende belangen,

mentale kaders van duurzame betekenissen, samengesteld

waarden en emoties. Deze aspecten zijn mogelijk van

uit belangen, waarden en emoties over natuur, die een

invloed op het beeld dat mensen over wildernis vormen.

driedimensionale structuur van cognitieve, normatieve en

De uiteenlopende gedachten over wildernis worden veelal

expressieve elementen kunnen vertonen en via deze

geweten aan de wijze waarop mensen in het leven staan.

kaders opvattingen en gedragingen over natuur

Mensen interpreteren en beoordelen de wereld vanuit een

beïnvloeden, sturen en structureren (toelichting definitie in

specifiek perspectief. Deze perspectieven of ‘oriëntaties’

§3.3.1). ‘Opvattingen’ over wildernis zijn cognitieve en

beïnvloeden onder andere gedrag, houding en

normatieve gedachten over wildernisnatuur en

betekenisgeving aan verschijnselen (Bos e.a., 2008, p. iii;

wildernisgebieden. Opvattingen zijn sterk verbonden aan

Drenthen, 2007, p. 372). Omdat deze oriëntaties

‘gedrag’. Gedrag omtrent wildernis wordt onderverdeeld

uitdrukkingen zijn van fundamenteel niet toetsbare

in ‘fysiek’ en’ virtueel’ gedrag. Onder fysiek gedrag wordt

filosofische vooronderstellingen en waarden, zijn ze in

het bezoeken van wildernisnatuur of wildernisgebieden

zichzelf niet juist of fout (Bos e.a., 2008, p. 1). Men is zich

verstaan. Virtueel gedrag is een sociale gedragsuiting en

niet altijd bewust van de eigen oriëntaties, terwijl deze

betreft het delen van opvattingen over wildernis met

‘bril’ waarmee men naar de wereld kijkt wel degelijk het

anderen, hoofdzakelijk via internet of andere sociale

denken en handelen structureert (Bos e.a., 2008, p. 1).

kanalen.

Oriëntaties op de wereld geven ons houvast en structuur,
maar kunnen beperken wanneer met een pluriform

Om de relatie tussen natuurbeelden van Nederlanders en

gezelschap aan complexe problemen gewerkt wordt. In

hun opvattingen en gedragingen over wildernis te

conflictsituaties kan het expliciet maken van

onderzoeken dienen vier deelvragen als uitgangspunt voor

vanzelfsprekende oriëntaties bevorderend zijn voor de

dit onderzoek:

samenwerking (Bos e.a., 2008, p. i).

1.

Welke opvattingen en gedragingen hebben
Nederlanders over wildernisnatuur en
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wildernisgebieden? Aan de hand van deze deelvraag
wordt inzicht verkregen in de maatschappelijke
opvattingen en gedragingen over wildernis.

2.

Hoe verhouden opvattingen en gedragingen van
Nederlanders over wildernisnatuur zich tot hun
opvattingen en gedragingen over
wildernisgebieden? Met deze deelvraag wordt

1.4 Wetenschappelijke relevantie:
de plaats centraal stellen
Natuur is een van de meest besproken en meest
onderzochte thema’s in de wetenschap. Soms het lijkt het
alsof natuur vandaag de dag meer dan voorheen op de
agenda staat, maar volgens Castree is dit niet juist:

onderzocht of en in welke mate maatschappelijke
opvattingen en gedragingen over wildernisnatuur
aansluiten op opvattingen en gedragingen met
betrekking tot twee Nederlandse natuurgebieden die
door Staatsbosbeheer beheerd worden als ‘wildernis’
en in deze scriptie worden aangegeven met de term
‘wildernisgebied’. De twee natuurgebieden zijn de
Oostvaardersplassen en de Biesbosch (figuur 1.4).

“Nature has always been a major issue for societies
worldwide. What's changed is the way we talk about and
act towards those things conventionally called 'natural'. It
is a truism that 'facts never speak for themselves'. Nature is
a living testament to this. Historically, ideas about nature
have changed dramatically. Yesterday's 'truths' about
nature often seem absurd to us in the here and now.
Nature continues to be understood in a multitude of ways,

3.

Welke factoren zijn van invloed op opvattingen en
gedragingen van Nederlanders over
wildernisnatuur en wildernisgebieden? Met deze

many of them incompatible. Indeed, the struggle to get a
'proper' understanding of nature is one of the defining
struggles of any era” (Castree, 2005, p. xvii).

deelvraag wordt in kaart gebracht hoe de opvattingen
en gedragingen van Nederlanders over wildernis te
categoriseren zijn.

De wetenschappelijke relevantie van dit scriptieonderzoek
beslaat verschillende vlakken, waarin drie aspecten
centraal staan: een nieuw onderwerp, een vernieuwende,

4.

In welke mate zijn online publieksreacties over
wildernis representatief voor de opvattingen en
gedragingen van Nederlanders over wildernis? Met
deze deelvraag wordt de verwachting onderzocht dat

ruimtelijke blik en een vernieuwende methodologie. Met
deze scriptie wordt een bijdrage geleverd aan een
gemeenschappelijk begrip van de maatschappelijke
betekenis van natuur.

online publieksreacties feller van sentiment zijn dan
opvattingen over wildernis die niet online gedeeld

Thematisch vernieuwend

worden.
Er is vanuit verschillende disciplines wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar natuurbeelden, evenals naar
wildernis. De twee concepten zijn echter nog niet eerder
aan elkaar gekoppeld en de relatie tussen natuurbeelden
en wildernis staat dan ook centraal in dit onderzoek.
Hierbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals
milieufilosofie, natuurbeleid, beeldvorming en
communicatie. Daarnaast is de nadruk op online
communicatie en virtuele opvattingen inhoudelijk
vernieuwend. Hoewel er al veel is geschreven over
wildernis is het beeldvormingsproces over wildernis nog
niet eerder onderzocht. Dit onderzoek is dan ook een
eerste analyse van de wijze waarop mensen een beeld over
wildernis vormen. Ook zijn maatschappelijke opvattingen
en gedragingen over wildernis nog niet eerder (volledig)
onderzocht. Onderzoek naar wildernis richtte zich
voornamelijk op (veelal abstracte) opvattingen over
wildernis van deskundigen (zoals ecologen, filosofen,
biologen en omgevingspsychologen). Wanneer de
Figuur 1.4: Ligging Biesbosch en Oostvaardersplassen,

samenleving wel betrokken werd ging het meestal om een

Nederland, 2013 (d-maps.com, 2013).

zeer beperkt aspect van het denken over wildernis, zoals
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een onderzoek naar de waardering van ‘ruige’

abstractere milieufilosofische en ecologische literatuur

landschappen door van den Berg e.a. (1996). Voorts zijn er

over natuurbeelden, wildernis en het natuurbeleid in

wel eerder onderzoeken naar ‘wildernis’, in de zin van

specifieke natuurgebieden. Het geografisch perspectief

concrete natuurgebieden beheerd volgens

brengt de twee centrale thema’s (natuurbeelden en

wildernisprincipes uitgevoerd, voornamelijk naar de

wildernis) en de uiteenlopende disciplines waarin hierover

Oostvaardersplassen. Deze onderzoeken waren echter

is geschreven, samen in de plaats. In het empirisch

meestal gericht op recreatie en werden veelal afgenomen

onderzoek van deze scriptie wordt hiertoe geanalyseerd in

onder bezoekers (bijvoorbeeld Veer e.a., 2005) of onder

welke mate er verschillen bestaan tussen ‘wildernisnatuur’

omwonenden (Gemeente Almere, 2006), waardoor de

en ‘wildernisgebieden’. Nog niet eerder werden ‘abstracte’

opvattingen van veel andere groepen binnen Nederland

opvattingen over wildernis – in de zin dat de opvattingen

buiten beschouwing bleven.

niet vastgepind worden op een locatie – gekoppeld aan
opvattingen over concrete wildernisgebieden.

Daarnaast is dit onderzoek relatief omvangrijk in
vergelijking met eerder onderzoek naar natuurbeelden.

In dit onderzoek wordt rekening gehouden met de

Voorgaande onderzoek is namelijk meestal gericht op één

bestaande natuurstructuur in Nederland, door twee

of enkele dimensies van natuurbeelden of op

natuurgebieden als casestudies te hanteren. Eerdere

natuurbeelden in het algemeen. Zo richtte het onderzoek

onderzoeken naar natuurbeelden wekken onterecht het

van van den Born (1992; 2006) zich op de relatie tussen

idee dat door blanco de analyse te starten, de uitkomst als

mens en natuur, en onderzocht daarmee slechts de

het ware als blauwdruk voor de natuur in Nederland zou

normatieve dimensie van natuurbeelden (toelichting in

dienen. Hoewel een dergelijke analyse met name voor

hoofdstuk 3). Van den Berg e.a. (2006) richtten zich op de

nieuw in te richten natuurgebieden interessante resultaten

definitie die mensen van natuur hanteren en daarmee

kan opleveren, is dit uitgangspunt voor bestaande

slechts op de cognitieve dimensie van natuurbeelden. Dit

gebieden echter beperkt. Dergelijke onderzoeken, waarin

scriptieonderzoek behandelt zowel alle drie

als het ware met een ‘blanco kaart van Nederland’ de

natuurdimensies als natuurbeelden en koppelt deze

analyse naar natuurbeelden gestart wordt, vergeten het

vervolgens aan wildernis.

ruimtelijk aspect, namelijk wat er al ligt aan natuur.
Immers heeft elk gebied in werkelijkheid kenmerkende

Een geografische blik op natuurbeelden en wildernis
In bestaande literatuur over natuurbeelden lijkt de
gedachte dat natuurbeelden contextgebonden kunnen zijn
vaak te worden verwaarloosd. Daarmee wordt uit het oog
verloren dat abstracte natuurgebieden
hoogstwaarschijnlijk niet simpelweg op concrete gebieden
kunnen worden toegepast. Dit gebeurt echter wel:
uitkomsten van eerder onderzoek naar abstracte
natuurbeelden worden veelal uit deze abstracte context
geplaatst en zondermeer op concrete
natuurbeheerpraktijken toegepast. Dit kan een
vertekenend beeld opgeven, omdat deze natuurgebieden
vanzelfsprekend geen wit doek zijn:
“Wanneer morele betekenis pas ontstaat wanneer mensen
hun subjectieve morele gevoelens projecteren dan wordt de
natuur minstens impliciet, maar meestal ook expliciet
opgevat als een wit doek, een neutraal domein van louter
feitelijkheid dat in zichzelf geen morele betekenis heeft”
(Drenthen, 2002).
In dit onderzoek staat de ruimtelijke component centraal.
Door aan de hand van twee natuurgebieden uit te gaan
van de plaats wordt een brug geslagen tussen de

historische waarden wat bepaalde veranderingen niet op
elke plek even realistisch of wenselijk maakt. Zo zal een
drukbezocht stadspark met speelweide niet snel omgezet
worden in ontoegankelijke wildernisnatuur als blijkt dat
het wildernis natuurbeeld breed gedragen wordt. Kortom,
natuurbeelden zijn mogelijk contextafhankelijk.
De verwachting in dit onderzoek is dat de vertaalslag van
abstracte natuurbeelden naar concrete natuurgebieden en
naar lokaal of nationaal natuurbeleid complexer is dan
vaak lijkt te worden aangenomen. Natuurbeelden dienen
als nuttig beoordelingskader, waarbij in dit onderzoek
sterker dan voorheen de plaats centraal wordt gezet.
Wanneer mensen bijvoorbeeld een functioneel
natuurbeeld hebben, houdt dit niet per definitie in dat ze
enkel negatieve opvattingen hebben over een gebied dat is
ingericht volgens het wildernis natuurbeeld (zie voor een
uitgebreide toelichting van natuurbeelden hoofdstuk 3).
Het betekent alleen dat hun manier van kijken gegrond is
in het functionele natuurbeeld. Daarnaast denken mensen
niet alleen vanuit eigen belangen. Mensen met een
wildernis natuurbeeld zullen zich niet per definitie negatief
opstellen tegenover een verzorgd stadspark met
speelweide waar gezinnen heengaan om te recreëren.
Sterker nog, de kans is groot dat de ‘wildernisfanaat’ zelf
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ook gebruik maakt van dat stadspark. Er is niet eerder

Vernieuwende methodologie

onderzocht of (bijvoorbeeld) iemand met een wildernis
natuurbeeld, ook daadwerkelijk een wildernisgebied als de

Tot slot is ook de methodologie van dit scriptieonderzoek

Oostvaardersplassen hoger waardeert dan een

vernieuwend. Het empirisch onderzoek is sterk gericht op

natuurgebied waar andere waarden voorop staan. Daarom

online communicatie over natuur en wildernis. Hierbij

wordt in dit onderzoek de mogelijkheid onderzocht dat

wordt een nieuwe onderzoeksmethode toegepast welke

een respondent met een bepaald natuurbeeld niet per se

een inhoudsanalyse van online communicatie over

negatief tegenover typen natuur staat die theoretisch

wildernis mogelijk maakt. De gehanteerde wijze van

gezien niet stroken met dat beeld. Hoewel dit opgaat voor

dataverzameling hierbij is minder traditioneel in de zin dat

alle soorten natuurbeelden en alle soorten natuur, is dit

er actief op zoek gegaan wordt naar informatie die reeds

met betrekking tot wildernis zeer interessant omdat in

op internet circuleert. Ook de manier waarop het empirisch

‘wildernisgebieden’ bepaalde natuurbeelden en waarden

onderzoek in de maatschappij wordt uitgezet is nog weinig

sterk voorop staan in de ontwikkeling en het beheer van

toegepast (zie voor een uitgebreide toelichting op de

deze gebieden.

methodologie hoofdstuk 5).

Om in deze kennisleemte te voorzien wordt de relatie
tussen opvattingen over wildernisnatuur en opvattingen

1.5 Maatschappelijke relevantie

over wildernisgebieden in deze scriptie onderzocht. Jacobs
e.a. (2002) wezen deze kennisleemte reeds aan door te

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek betreft

benadrukken dat er nauwelijks iets bekend is over hoe

zowel maatschappelijk relevante aspecten voor de

verschillen in natuurbeelden zich uiten in concrete

Nederlandse samenleving als voor het Nederlandse

situaties. Ze vervolgen door uiteen te zetten dat er ook nog

natuurbeleid.

weinig bekend is over de precieze termen waarin mensen
over natuur denken: er “wordt vaak gevraagd te reageren

De thema’s en kennisvragen die in dit onderzoek centraal

op door de onderzoekers geformuleerde termen. Het kan

staan, blijken ook te spelen in de maatschappij. Ten eerste

zijn dat mensen met hetzelfde beeld toch hele andere

is een maatschappelijke interesse in ‘wildernis’ en met

begrippen hanteren” (Jacobs e.a., 2002, p. 75). Om dit punt

name wilderniservaringen waarneembaar (Drenthen, 2002;

mee te nemen met betrekking tot wildernis wordt in het

van den Berg, 2004b, p. 14). Zo gaat bijvoorbeeld de

empirisch onderzoek aan de deelnemers dan ook eerst

presentator van het reisprogramma 3opreis “In de Finse

gevraagd wat zij onder dit concept verstaan.

wildernis [..] op zoek naar de koning van het woud, de
bruine beer” (3opreis, 2013). Ten tweede spelen

Voorts zijn er weinig onderzoekers die met betrekking tot

natuurbeelden in discussies over natuur en natuurbeleid

wildernis onderscheid maken tussen wildernis in het

impliciet en expliciet een belangrijke rol (Buijs 2000, p.

algemeen en wildernisgebieden (natuurgebieden die

107). Ten derde staan thema’s als wildernis en actualiteiten

volgens ‘wildernis-principes’ worden beheerd). Een

en conflicten in natuurbeheer bijna dagelijks onder

schrijver die dit onderscheid wel maakt is Havlick (2006).

aandacht van de media, waarbij dikwijls verschillende

Hij legt de nadruk op wildernisgebieden beschermd bij wet

visies op natuur zijn te onderscheiden. Dat ook uit

(in de Verenigde Staten) (Havlick, 2006, p. 48). Havlick gaat

kunstuitingen vragen over wildernis en visies op natuur

echter niet in op de relatie tussen de twee vormen van

relevant zijn blijkt uit een fragment uit Volkskrant

wildernis. Deze relatie is voor zover bekend dan ook nog

Magazine (2013) over een vernieuwde filmversie van de

niet eerder empirisch onderzocht. Natuurgebieden die

Disney’s klassieker Bambi:

worden beheerd als ‘wildernisgebieden’ zijn ontwikkeld
vanuit bepaalde gedachten over natuur; vanuit bepaalde

“In Mastering Bambi hebben Broersen en Lukács de film

natuurbeelden. Nog niet eerder werden natuurbeelden

opnieuw gemaakt. Zonder de snoezige dieren. Alleen de

toegepast op concrete gebieden waar bepaalde

bomen van het bos, de waterstromen en de luchten trekken

natuurbeelden sterk centraal hebben gestaan bij de

aan ons voorbij. De aarde is woest. En zo wordt de

ontwikkeling en het beheer van het gebied. In dit

overbekende Disneyfilm ineens een vreemde ervaring. Hoe

onderzoek dient de plaats, met het lokale beleid en de

kijken we naar de natuur? Wat onthouden we ervan? In

kaders die er al liggen, als uitgangspunt.

Bambi is de natuur vooral decor voor actie, in de film van
het kunstenaarsduo wordt de natuur hoofdrolspeler”
(Volkskrant Magazine, 2013).
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Dit onderzoek biedt inzicht in de manieren waarop

natuurorganisatie de natuurbeelden inzetten om de

Nederlanders naar natuur kijken via verschillende

communicatie met verschillende doelgroepen te

natuurbeelden en in opvattingen en gedragingen over

verbeteren (Tack, 2011, p. 9). Wanneer immers de

wildernis. Door in kaart te brengen hoe Nederlanders

cognitieve, normatieve en expressieve dimensies van

denken over wildernisnatuur en specifieke

natuurbeelden bekend zijn, kan een natuurorganisatie

wildernisgebieden wordt duidelijk welke opvattingen er

inschatten hoe mensen reageren op voorgestelde

heersen in verschillende delen van de samenleving. Er is

ontwikkelingen (Buijs in Woestenburg, 2009). Daarnaast

onder beleidsmakers in het Nederlandse natuurbeleid en

wordt door het open karakter van het empirisch deel van

de dagelijks praktijk van natuurbeheer bij

dit onderzoek reeds een middel geboden om het (online)

natuurorganisaties behoefte aan praktische kennis over de

communicatieproces over wildernis tussen maatschappij

verschillende opvattingen die in de maatschappij heersen

en Staatsbosbeheer te versterken. Ook kan communicatie

over wildernis (Jacobs e.a., 2002, p. 75). Dit onderzoek

over wildernis tussen deskundigen en maatschappij

komt aan die behoefte tegemoet. Door de verschillende

draagvlak voor dit type natuurbeheer vergroten. De

maatschappelijke opvattingen in kaart te brengen, zijn

publieke opinie speelt immers een grote rol in politieke

beleidsmakers vervolgens beter in staat natuurbeleid af te

besluitvorming. De stem van de achterban is belangrijker

stemmen op heersende opvattingen in de maatschappij.

dan meningen van individuen (Volker & Buijs, 1997, p. 240).

Het integreren van uiteenlopende opvattingen over natuur
en wildernis kan managers in natuurbeheer doen

Men is zich veelal onbewust van de eigen visie op natuur

begrijpen op welke verschillende visies conflicten tussen de

en tegelijkertijd onvoldoende bewust van de gehele

samenleving en natuurbeheer gebaseerd zijn (Buijs, 2009a,

bandbreedte aan visies op natuur in de maatschappij

p. 418). Met name bij veelal als vanzelfsprekend

(Jacobs e.a., 2002, p. 5). Door maatschappelijke

beschouwde thema’s als natuur en wildernis is het van

opvattingen en gedragingen over wildernis systematisch in

belang verschillende opvattingen inzichtelijk te krijgen

kaart te brengen kunnen beleidsmakers in dit veld deze

(Jacobs e.a., 2002, p. 10). Dit onderzoek levert daarmee een

met hun eigen opvattingen vergelijken, en kan bereikt

bijdrage aan bewustwording van de oorzaak van veel

worden dat de verschillende groepen die betrokken zijn bij

meningsverschillen in de maatschappij over natuurbeheer

het thema wildernis, hun belangen, waarden en emoties

en maakt ze explicieter, begrijpelijker en daarmee

over natuur en over wildernis beter bespreekbaar maken.

bruikbaar in de dagelijkse praktijk van natuurbeheer.

Daarnaast kan door het relativeren van de eigen
opvattingen meer begrip voor andere visies ontstaan.

Met dit onderzoek wordt een brug geslagen tussen de

Hierin ligt een belangrijke taak voor natuurbeheerders

abstracte milieufilosofische gedachten over wildernis, de

weggelegd: “het lijkt mij dat de natuurbeheerder niet de

met feiten onderbouwde argumenten van deskundigen en

arrogantie moet hebben te denken dat hij weet welke

de veelal emotioneel onderbouwde argumenten van

waarden meer betekenis hebben. Waarden zijn nu

burgers. Emotionele argumenten zijn niet ondergeschikt

eenmaal niet in marmer gehouwen [..]. Het is de taak van

aan cognitieve natuurwetenschappelijke argumenten,

de beheerder de verschillende waarden naast elkaar voor

maar om de discussie over wildernis open te kunnen

deze en toekomstige generaties te behouden” (Schouten,

blijven voeren dient duidelijk te zijn waar argumenten in

2010, p.31)

gegrond zijn en welke belangen, waarden en emoties een
rol spelen.

De strijd om het natuurbehoud is veelal een interne strijd
waarin een veelheid aan opvattingen op natuur bestaat.

Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor een

Deze debatten leiden vaak tot verbitterde conflicten tussen

effectievere communicatie van natuurorganisaties met

betrokkenen (Deliège, 2009, p. 46). Deze conflicten in

andere partijen in de Nederlandse samenleving over

natuurbeheer worden veelal veroorzaakt door

wildernis. Daarnaast kunnen organisaties hun

communicatieproblemen. Deze kunnen worden

communicatie met de maatschappij beter afstemmen op

voorkomen wanneer duidelijk is waar het debat over gaat.

verschillende doelgroepen, omdat in dit onderzoek een

Immers, als men niet weet welke natuurbeelden mensen

manier gezocht wordt om opvattingen en gedragingen

koppelen aan natuur of wildernis, kan niet bepaald worden

over wildernis te structureren. Hiermee kan beter worden

welke aspecten van natuurbeleid aandacht vereisen tijdens

aangesloten bij natuurbeelden die leven in de

communicatie met betrokkenen (Jacobs e.a., 2002, p. 14).

maatschappij. Omdat mensen met verschillende

Natuurbeelden zijn dan ook waardevolle concepten voor

natuurbeelden verschillend reageren op ontwikkelingen

managers in natuurbeheer omdat zij aan de hand van

ingezet door een natuurbeheerder, kan een
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natuurbeelden conflicten kunnen begrijpen en proberen te

basis omtrent de relatie tussen natuurbeelden en wildernis

voorkomen.

gelegd via een nieuw theoretisch concept:
wildernisbeelden. In hoofdstuk 4 worden op basis van de

Eerdere analyses van natuurbeheer en – beleidspraktijken

twee literatuurstudies het conceptueel model en de

tonen reeds aan dat het onmogelijk en onwenselijk is om

onderzoekshypothesen geformuleerd. In hoofdstuk 5

maatschappelijke opvattingen over natuur te verwaarlozen

wordt ingegaan op de methoden van het empirisch

(Buijs e.a., 2006a, p. 375). De samenleving is cruciaal bij de

onderzoek, welke na een operationalisering van de

identificatie en waarborging van gewaardeerde natuurlijke

onderzoekshypothesen in hoofdstuk 6, in hoofdstuk 7

omgevingen en de natuur die zij ervaren. Davies (2006) ziet

nader geoperationaliseerd worden. In hoofdstuk 8 wordt

dan ook een rol weggelegd voor de samenleving om

het empirisch onderzoek uiteengezet middels een analyse

betrokken te worden bij natuurbeleid om de

van de steekproef. Vervolgens worden de resultaten van

uiteenlopende waarden gerelateerd aan natuur vast te

het empirisch onderzoek uitvoerig besproken in hoofdstuk

leggen (Davies, 2006, p. 88). Er ligt dan ook een taak bij

9. Hoofdstuk 10 betreft een reflectie op de opzet en

natuurorganisaties om de maatschappij te betrekken bij

uitvoering van het empirisch onderzoek en omvat

het denken over natuur in Nederland. Van der Windt e.a.

praktische aanbevelingen met betrekking tot de

(2006) zijn van mening dat het nodig is om onderliggende

maatschappelijke monitoring over wildernis. Dit hoofdstuk

visies op natuur boven water te krijgen om met sociale

kan door Staatsbosbeheer, als opdrachtgever van dit

conflicten in de praktijk van natuurbeheer om te gaan, en

onderzoek, gebruikt worden om het communicatieproces

dat het relateren van deze visies aan sociale groepen en

met de maatschappij over wildernis via de monitoring te

beleidspraktijken kan bijdragen aan een beter en

versterken. Tot slot worden in hoofdstuk 11 de kernvragen

democratischer besluitvormingsproces (van der Windt e.a.,

van dit onderzoek te beantwoorden. Om de leesbaarheid

2006, p. 214). Hierbij kunnen natuurbeelden de

te bevorderen zijn de meeste tabellen opgenomen in de

participatieprocessen structureren (Buijs, 2009a, p. 430).

bijlage, welke als los document wordt meegeleverd met
deze scriptie.

Tot slot wordt in dit onderzoek (aan de hand van deelvraag
4) meer nuance in het maatschappelijke debat over

In dit scriptieonderzoek is zowel de inhoud als het proces

wildernis aangebracht. Immers werden maatschappelijke

van belang. Inhoudelijk wordt in kaart gebracht welke

opvattingen en gedragingen over wildernis niet eerder in

maatschappelijke opvattingen en gedragingen

deze mate van detail in kaart gebracht. Daarnaast wordt

Nederlanders hebben over wildernis en in welke mate

nuance aangebracht omdat onderzocht wordt of de

natuurbeelden hierbij een rol spelen. Procesmatig wordt

vermeende extremen in publieksreacties over wildernis op

onderzocht hoe deze gegevens het beste via een

internet, door de samenleving gedragen worden. Door

monitoringsonderzoek verkregen kunnen worden. Het

opvattingen en gedragingen te relateren aan

inhoudelijke deel komt in de theoretische hoofdstukken

achterliggende natuurbeelden, wordt een eerste stap gezet

(hoofdstuk 2, 3 en 4) en resultatenanalyse (hoofdstuk 8, 9

in het creëren van bewustzijn over de sturende werking

en 11) aan bod en het procesdeel in de overige

van natuurbeelden, het bestaan van verschillende

hoofdstukken (hoofdstuk 5, 6, 7 en 10).

opvattingen over wildernis en de wijze waarop deze
opvattingen verbonden zijn aan achterliggende waarden,
emoties en belangen.

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het thema wildernis via een
theoretische verkenning geïntroduceerd. Hier wordt een
historische analyse van het wildernisdenken, het
Nederlandse natuurbeleid met betrekking tot wildernis en
de uitwerking van dit beleid op de ruimtelijke ordening
uiteengezet. Ook worden de twee casestudies, namelijk
natuurgebied de Biesbosch en natuurgebied de
Oostvaardersplassen, in dit hoofdstuk geïntroduceerd.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de wetenschappelijke
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“Het Nederlandse landschap is wild
geweest, daarna grootschalig
ontgonnen, getemd en opnieuw

2.

verwilderd. Veroverd en vrijgegeven.
Beheerst door de mens, en
desalniettemin heeft het zijn
oorspronkelijke kracht, karakter en
kleur nooit echt verloren”
(Freriks, 2010, p. 24).

Achtergrond:
wildernis in
Nederland
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2.1

Een historische analyse van het denken over wildernis

26

2.2

Wildernis in het Nederlands natuurbeleid

29

Is er wildernis in Nederland? Kan er wildernis bestaan in

Een definitie van wildernis?

Nederland? En als er geen wildernis (meer) is, kunnen
mensen dan ‘nieuwe’ wildernis ontwikkelen? Waarom is

Wat opvalt is dat de onenigheid over wildernis en de

dat belangrijk? Wat is de waarde van wildernis? Hoe zou

mogelijkheden van wildernis binnen Nederland vaak

deze wildernis er uit moeten zien? Is wildernis in

neerkomt op een verschil in gehanteerde definities van

Nederland het nastreven waard? Over de antwoorden op

natuur en wildernis. Waar de één als uitgangspunt heeft

deze vragen bestaat weinig overeenstemming.

dat natuur waar de mens ooit mee gemoeid is, geen
wildernis kan zijn, is de ander van mening dat mensen

Sommigen zetten uiteen dat er nog volop wildernis te

binnen een groot natuurgebied wel de randvoorwaarden

vinden is in Nederland (bijvoorbeeld Freriks, 2010) en

voor wildernis kunnen scheppen (bijvoorbeeld Vera &

kennen wildernis een dynamisch en duurzaam karakter

Buissink, 2001) en vindt weer een ander dat wildernis ook

toe, als iets dat altijd weer zal terugkomen wanneer

op kleine schaal op veel plekken in Nederland te vinden is

mensen zich terugtrekken: “het [Nederlandse landschap] is

(Freriks, 2010). Zo stelt Freriks dat ondanks dat elke hectare

wild geweest, daarna grootschalig ontgonnen, getemd en

van Nederland gemaakt is en ook “nog eens bedolven is

opnieuw verwilderd. Veroverd en vrijgegeven. Beheerst

onder duizenden paperassen, studies, nota’s en aangedaan

door de mens, en desalniettemin heeft het zijn

door visies, overwegingen, strijdpunten, beleidsnotities,

oorspronkelijke kracht, karakter en kleur nooit echt

juridische procedures, acties, werkgroepen, verhitte

verloren” (Freriks, 2010, p. 24).

onenigheid, regels, wetten, voetnoten, beleidsplannen”
(Freriks, 2010, p. 239), wildernis in Nederland desondanks

Anderen benadrukken dat men moet streven wildernis de

nog steeds te vinden is. Hij beargumenteert dat wildernis

ruimte te geven en wildernis zelfs dient te ontwikkelen

ook in het kleine te vinden is: “'echte' wildheid is zowel

(bijvoorbeeld Vera & Buissink, 2001), maar dat hiervoor de

excessief als subversief, en laat zich niet alleen binnen

natuur losgelaten moet worden en dat deze momenteel

maar ook buiten de reservaten aantreffen. Varens die

nog te veel is vastgelegd waardoor de natuur zich niet kan

tussen het metselwerk van een kade groeien, vlinderbomen

ontplooien: “Het [landschapselementen] zijn gestolde

die een vergeten stuk grond in bezit nemen, of koolzaad

vormen waarin ruimte en tijd voor verandering,

dat opeens fel geel opschiet in de berm is misschien wel

veroudering en verjonging ontbreken. Echte natuur is een

'wilder' dan de uitgezette grazers die ons een beeld van

doorlopend proces van opkomst en ondergang, waarin

oernatuur moeten geven” (Freriks, 2010, p. 240). Volgens

soorten zich naargelang de omstandigheden kunnen

Freriks bestaat de echte grote wildernis ‘in ons hoofd’: “de

verplaatsen en verjongen” (Vera & Buissink, 2001, p. 183).

mens geeft geschiedenis aan het landschap, maar dat
landschap trekt zich van die geschiedenis niets aan. In het

Er zijn echter ook critici die vinden dat er in Nederland niet

verstedelijkte Nederland vraagt het zoeken naar wildernis

van wildernis gesproken kan worden. Zo is zowel Renes

een nieuwe blik” (KNAG, 2010). Hoewel velen het eens zijn

(2006) als van Toorn (2000) van mening dat wildernis in

dat wildernis in het hedendaagse Nederland vraagt om een

Nederland niet kan bestaan omdat de Nederlandse natuur

nieuwe blik, stellen veel biologen en ecologen dat hier een

een cultuurlandschap is (Renes, 2006, p. 110; van Toorn,

grotere schaal voor nodig is dan de smalle definitie die

2000, p. 16). Zo stelt Renes (2006) dat systemen zonder

Freriks hanteert (bijvoorbeeld Vera & Buissink, 2001).

menselijke invloed niet op grote schaal bestaan in
Nederland, wanneer hij uiteen zet dat “Nederland veel

Dat schrijvers en wetenschappers zich niet altijd bewust

natuur kent in de zin van planten, dieren en

lijken van het bestaan van verschillen in definities van

leefgemeenschappen die grotendeels zonder menselijk

wildernis blijkt uit de zekerheid waarmee definities dikwijls

ingrijpen bestaan en zich reproduceren. Nederland kent

naar voren gedragen worden, zoals: “in vijfentwintig

echter geen ecosystemen zonder menselijke invloed; het

gebieden trof ik precies aan wat geldt als de definitie van

Nederlandse landschap is een cultuurlandschap” (Renes,

wildernis: een plek zonder wetten, waar wildgroei heerst”

2006, p. 110). Ook Kockelkoren (2000) hanteert een

(Freriks, 2010, p. 22) en “het begrip ‘wildernis’ betekent

dergelijke opvatting en noemt het merkwaardig dat

weliswaar ‘woest, ongerept, door geen mensenhand

Nederlandse natuurreservaten als puur natuur worden

beroerd” (Freriks, 2010, p. 239). Volgens Drenthen (2002)

geprofileerd, omdat “afgezien van de Waddenzee

leidt het (veelal onbewust) bezitten van verschillende

misschien, hebben ook de Nederlandse natuurgebieden wel

opvattingen over natuur tot conflicten, waarbij alle

degelijk een cultuurhistorische index. Vrijwel alle

deelnemers menen dat zij voorstaan wat met betrekking

landschapstypen zijn immers te danken aan historische

tot natuur wenselijk is: “geruzie over ‘echte’ natuur is

exploitatiemethoden” (Kockelkoren, 2000, p. 19).
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zinloos, elk moreel beroep op de natuur bijgevolg taboe”
(Drenthen, 2002).

2.1 Een historische analyse van het denken
over wildernis

Een ander belangrijk punt dat Drenthen (2002) in dit kader
naar voren brengt is dat natuur veelal expliciet als een wit

Een historische analyse van het denken over wildernis

doek wordt opgevat, terwijl de fysieke omgeving en de

voert terug tot de prehistorie. Deze literatuurstudie zet

mentale ideeën over wildernis sterk verstrengeld zijn:

uiteen dat het denken over wildernis sterk aan verandering

“wanneer morele betekenis pas ontstaat wanneer mensen

onderhevig is. Door de tijd heen is de natuur onder andere

hun subjectieve morele gevoelens projecteren dan wordt de

ervaren als vanzelfsprekend thuis, als vijand en als

natuur minstens impliciet, maar meestal ook expliciet

verslagene (Jacobs e.a., 2002, p. 19). De relatie tussen mens

opgevat als een wit doek, een neutraal domein van louter

en natuur is door de tijd veranderd van eenheid naar

feitelijkheid dat in zichzelf geen morele betekenis heeft”

scheiding en naar herontdekking (van den Born & Lenders,

(Drenthen, 2002). Ook Achterhuis (2000) benadrukt de

2006, p. 245). Belangrijke veranderingen in het denken

relatie tussen natuur en cultuur bij het denken over natuur

over wildernis vonden plaats in de Klassieke oudheid, de

en het inrichten van nieuwe natuur in Nederland door te

Renaissance, de Romantiek en de afgelopen halve eeuw.

stellen dat “natuur en cultuur in het landschap van meet af

Deze veranderingen worden hieronder chronologisch

aan verstrengeld zijn geweest. Vandaag de dag zijn ze dat

toegelicht.

nog sterker dan in het verleden. Als wij over de vormgeving
van het landschap willen nadenken, zullen we dat vanuit

Van Prehistorie tot Klassieke oudheid tot Middeleeuwen:

deze verstrengeling moeten doen” (Achterhuis, 2000, p. 66).

Arcadia en de wildernis

In een recente scriptie over wildernis van Wolf (2012),

Tijdens de prehistorie was, voor zover dit tenminste

medewerkster van Staatsbosbeheer, wordt tussen deze

achterhaald kan worden, van een scheiding tussen cultuur

twee een star onderscheid aangebracht. Zij noemt het

en natuur geen sprake. Natuur speelde een centrale rol in

“belangrijk onderscheid te maken tussen de fysieke

de wijze waarop de mens zijn plaats in de wereld bepaalde

wildernis, dus de wildernis zoals we die buiten in het

en bepaalde hoe de mens zich hoorde te gedragen

landschap aantroffen en aantreffen, en het mentale

(Drenthen, 2002). De natuur werd ervaren als religieus

domein van wildernis, oftewel hoe mensen dachten en

universum en kenmerken in het landschap werden opgevat

denken over wildernis” en behandelt deze daarom als twee

als toonbeelden van een goddelijke doel, hetzij

afzonderlijke onderzoeksthema’s in haar scriptie (Wolf,

goedaardig, hetzij slechtaardig (Lowenthal, 1999, p. 139).

2012, p. 17). In dit scriptieonderzoek wordt echter

Zo werden bijvoorbeeld bomen en stenen als geesten

uitgegaan van de opvatting dat het maken van een starre

beschouwd (Jacobs e.a., 2002, p. 15). Pas wanneer de mens

scheidingslijn tussen mentale en fysieke wildernis afdoet

zijn trekkende bestaan staakt en landbouw begint te

aan de complexiteit van het thema. Het is immers die

bedrijven, wordt voor het eerst onderscheid aangebracht

mentale wildernis die, zeker in de hedendaagse

tussen wilde en gedomesticeerde natuur (Jacobs e.a., 2002,

Nederlandse ruimtelijke ordening, ruimtelijke uitingen

p. 15).

krijgt in fysieke wildernis. En het is andersom de fysieke
wildernis die inspiratie biedt voor de mentale wildernis.

Ook in de antieke Griekse filosofie is de natuur van invloed
op de wijze waarop de mens zich acht te moeten gedragen

Duidelijk is dat er zeer uiteenlopend gedacht wordt over

(Drenthen, 2002). Tijdens de klassieke oudheid ontstonden

wildernis in Nederland, het is echter de vraag hoe dit

in de stedelijke cultuur van Athene en Rome twee

denken over natuur en wildernis is ontstaan. Hiertoe biedt

natuurmythen: de mythe van de wildernis en de mythe van

dit hoofdstuk een theoretische verkenning over wildernis.

Arcadië (Schouten in Trouw, 2011). Deze twee mythen

Omdat het denken over wildernis ruimtelijke uitingen kent

worden door andere wetenschappers beide ondergebracht

via het Nederlandse natuurbeleid, wordt eerst een

onder de titel ‘Arcadië’, maar dan als opgesplitst in twee,

historische analyse van het wildernisdenken uiteengezet

tegengestelde oernatuurbeelden, namelijk het primitieve

(§2.1). Vervolgens wordt ingegaan op het wildernisdenken

natuurbeeld (de wildernis) en pastorale beeld van de rurale

in Nederland van de afgelopen eeuw en wordt uiteengezet

idylle (Vera, 2000, p. 44; Buijs, 2009c, p. 418). Het pastorale

welke uitwerkingen dit denken op het Nederlandse

Arcadië vertegenwoordigt het klassieke ideaalbeeld van

natuurbeleid en de ruimtelijke ordening heeft gehad (§2.2).

het vredige, idyllische platteland, met olijf- en wijngaarden,
kabbelende beekjes, edele boeren en herders (Schouten in
Trouw, 2011). Er heerst geluk en de dieren die er leven zijn
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dienstbaar aan de mens (Vera, 2000, 44). Buiten deze

In het licht van het werk van de invloedrijke filosoof

paradijselijke omgeving lag de primitieve wildernis, een

Descartes, die voor het eerst een scheiding aanbracht

angstaanjagende, donkere, barbaarse en onbeschaafde

tussen de autonoom denkende en waarnemende mens en

omgeving, die werd ervaren als afschuwwekkende

de tot object gemaakte buitenwereld, en de opkomst van

wanorde waar plagen en ongedierte heersen en waar

het rationalisme in de 17e eeuw verandert de mythisch

wilde, enge dieren en ongeciviliseerde mensen leven

beladen wildernis voorgoed voor de westerse mens. Waar

(Schouten in Trouw, 2011; Schouten, 2004, p. 1; Jacobs e.a.,

de mens ooit één was met de natuur, transformeert de

2002, p. 15; Vera, 2000, p. 44).

natuur nu in een berekenbaar systeem (Woerdeman &
Overmars, 2002a, p. 55). Ontwikkelingen in de wetenschap

In de Middeleeuwen werd de natuur ervaren als de

leidden tot een transformatie in het denken over natuur.

woonplaats van de ‘wildeman’ en als wereld vol duivelse

De natuur werd steeds instrumenteler beschouwt en

krachten (Schouten, 2004, p. 2). Kloosters en kastelen

voornamelijk gewaardeerd op basis van haar materiële

werden ommuurd, boerderijen werden voorzien van een

bronnen (Lowenthal, 1999, p. 139). Door ontwikkelingen in

doornen heg of staken (Woerdeman & Overmars, 2002a, p.

nieuwe wetenschappen als natuurkunde, astronomie en

54). Natuur moest in cultuur gebracht worden om niet als

wiskunde “the study of nature became the study of how

bedreigend ervaren te worden (Freriks, 2010, p. 240). Vanaf

nature was materially constituted” en natuur werd opgevat

de 14e eeuw ontstond een omslag in natuurbeleving, als

als verzameling natuurwetten die via wetenschappelijk

gevolg van een ontwikkeling van een stedelijke cultuur en

onderzoek te achterhalen waren (Macnaghten & Urry,

bloeiende handel. De hectiek in de steden maakt de in

1995, p. 205). In de 17e eeuw brengen compositie, orde,

cultuur gebrachte landelijke omgeving tot een geliefd en

evenwicht, soberheid en het rationele de ervaring van

veilig toevluchtsoord voor rust en ontspanning

schoonheid teweeg (Karmakov, 2008, p. 18). Het strakke

(Woerdeman & Overmars, 2002a, p. 54). Bepaalde sociale

mathematische patroon in 17e eeuwse tuinen symboliseert

praktijken wakkerden het verlangen naar wildernis aan.

de heerschappij van de mens over de natuur en de macht

Wanneer de sociale omgeving van de elite, zoals het

van de eigenaar (van der Windt, 1995, p. 28). In Nederland

hofleven, als benauwend ervaren werd “trad de wildernis

stond omgang met natuur in de 17e en 18e eeuw in het

als beelddrager van het oorspronkelijke en onbedorvene

teken van het terugdringen en ontginnen van wilde

op” (Schouten, 2004, p. 2).

natuur, bijvoorbeeld via inpolderingen en droogmakerijen.
De wildernis was ongeordend en onvruchtbaar.

Tijdens de Renaissance wordt de mythe van het pastorale

Landschappen werden gewaardeerd “when tamed and

Arcadië herontdekt (Schouten, 2004, p. 1), wat door de

fructified by industry, bejewelled by mines and mills,

Italiaanse bouwmeesters werd vertaald in architectuur en

interlaced by roads and railways” (Lowenthal, 1999, p.

tuinkunst. Hierbij vormden huis en tuin één harmonisch,

140). In schrale duinen en vochtige heidevelden worden

architecturaal geheel waarin geometrische orde en

uitgestrekte ontginningslandgoederen aangelegd. De

symmetrie heersen. De orde en patronen in de tuinen van

tuinen werden ingericht volgens geometrische patronen

de Renaissance weerspiegelen de hogere wetmatigheden

(Woerdeman & Overmars, 2002a, p. 56; p. 59). Dit was de

die ten grondslag zouden liggen aan de harmonische

algemeen heersende opvatting over wildernis destijds: “to

wetten der natuur (Woerdeman & Overmars, 2002a, p. 55).

be a wilderness then was to be 'deserted', 'savage',

De wildernis werd gezien als de 'eerste' natuur, die

'desolate', 'barren' - in short, a waste, the word's nearest

gevormd moest worden om zo een betere tweede natuur

synonym” (Cronon, 1995b, p. 70).

te creëren. Tuinen werden gezien als een nog betere vorm
van natuur; de derde natuur (Woerdeman & Overmars,
2002a, pp. 59-60): “the favoured scenes were those
improved by human agency, products not of rude nature
but of man’s refinement. It was the common credo that
God had fashioned mankind to perfect and fructify His
unfinished creation” (Lowenthal, 1999, p. 139). Deze visie
hangt samen met de bijbelse opvatting dat “het verdwenen
Paradijs slechts met noeste arbeid herwonnen kon worden
[..] De mens was de Kroon der Schepping en heerser over
de aarde [..] Wildernis moest geordend worden, op een
hoger plan worden gebracht” (Woerdeman & Overmars,
2002a, p. 59).

Romantiek: verheerlijking van de wildernis
Met de opkomst van de wetenschap, rationalisering, en
verstedelijking, volgde de Industriële Revolutie. Tijdens de
Romantiek vergrootte de toenemende hectiek in de steden
de behoefte te ontsnappen naar de natuur buiten de
steden. Waar men voorheen de gecultiveerde natuur
bezocht, vond de stedelijke elite deze natuur nu te ver
ontgonnen en gecultiveerd, en gaat juist de wildernis
waarderen als oord van schoonheid en zuiverheid
(Schouten in trouw, 2011). Velen begonnen de
milieukundige degradatie en sociale exploitatie van de
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industrialisering en grootschalige ontginningen te ervaren

en voor een geestelijke harmonie tussen mens en natuur”

en “many of the side-effects of industrialism became

(van der Windt, 1995, pp. 28-29). Overigens was de

criticized as inhumane, unjust and ‘unnatural’”

aanwezigheid van wilde natuur in de nieuwe tuinkunst

(Macnaghten & Urry, 1995, p. 206). Door de technische

slechts een sterk geïdealiseerde wildernis (Woerdeman &

vooruitgang krijgt de mens het gevoel de strijd tegen de

Overmars, 2002b, p. 44). Waar huizen en tuinen voorheen

natuur te winnen, waardoor de angst voor de wilde natuur

geordend waren volgens een overzichtelijk geometrisch

verdwijnt (Jacobs e.a., 2002, p. 15). Het beeld van natuur is

patroon, ontstonden de laat 18e eeuwse landschapsparken

afhankelijk van de afstand die de mens tot de natuur

en -tuinen in de weidsheid van glooiende weilanden en

inneemt: “het arcadische natuurideaal kan zich pas

bossen. Men kon bij de inrichting van de tuin of park

ontplooien wanneer de natuurbeheersing een bepaald

bijvoorbeeld kiezen voor een klassiek Arcadië, een

niveau heeft bereikt; pas als de malariamug bestreden is,

landschap met klassieke tempels en ruïnes, zoals veelal in

waarderen we het moeras” (Keulartz e.a., 2000, p. 21).

Engeland en Frankrijk toegepast werd. In Nederland koos
men echter veelal voor een eenvoudiger landschap met

Dit was een omslag in het denken over wildernis en

vee, graslanden, beekjes, streekeigen boerderijen, rustieke

wildernis werd niet langer met het goddeloze

bruggen en kluizenaarshutten (Woerdeman & Overmars,

geassocieerd, maar kreeg in de Romantiek een goddelijke

2002b, p. 44).

dimensie toegekend (Schouten, 2004, p. 2). Waar wildernis
ooit werd gezien als het huis van de duivel, werd de

Vanaf halverwege de 19e eeuw bezoeken welgestelden in

wildernis nu steeds meer gelijk gesteld aan het paradijs en

Amerika steeds vaker gebieden buiten de stad. Zij spreken

soms zelfs aan het huis van god (Cronon, 1995b, p. 72). Van

hun verontrusting uit met de grote veranderingen die ze

der Windt (1995, p. 29) wijst in dit kader op een

daar waarnemen en dringen aan op een harmonieuze

verandering in het reisgedrag als gevolg van deze nieuwe

relatie tussen mens en natuur en een beter beheer van de

zienswijze, met zogenaamde landschapstoeristen die

landschappelijke schoonheid, nationale hulpbronnen en de

belangstelling toonden voor bijzondere

wildernis. De roep om het behoud van wildernis wordt in

natuurverschijnselen zoals bergen, die eerder nog

Amerika ook ingegeven door nationalistische sentimenten.

verafschuwd werden. De betekenis van het woord

Deze mensen ervaren de wilde natuur als typische

wildernis transformeert van 'vrees' en 'afzichtelijkheid'

overblijfselen van het Amerikaanse verleden en pleiten

naar ‘puurheid’ en “de gevoelens van ontzag, van vrees en

daarom de wildernis te behouden (van der Windt, 1995, p.

verrukking, die voorheen alleen God golden, werden nu

32). Een antwoord hierop verschijnt in de vorm van

geleidelijk overgedragen op bergen, oceanen, woestijnen

Amerikaanse natuurparken. Zo vormde Yellowstone het

en regenwouden” (Keulartz e.a., 2000, p. 21). Achteraf
beschouwd bereikt de arcadische natuurhouding in de 18

eerste national park dat opgericht was om de natuur en
e

met name de wilde natuur, een aantal jaren later gevolgd

eeuw haar voorlopige hoogtepunt (van der Windt, 1995,

door national park Yosemite (Jacobs e.a., 2002, p. 16;

p.29), zij het dat deze nieuwe visie op natuur niet uit de

Cronon, 1995b, p. 72).

Verlichting voortkwam maar uit de Romantiek, en meer
escapistisch dan visionair was (Macnaghten & Urry, 1995,
p. 207).
In navolging van de landschapschilderkunst, blijft de
natuur niet meer beperkt tot het doek maar ontstaat een
nieuwe vorm van tuinaanleg: de landschapstuin. Vanuit
Londen trok de adel vanwege ongezonde luchten in de
stad naar de kust. Dit was het begin van het
gezondheidstoerisme (Jacobs e.a., 2002, p. 15).
Welgestelden ontvluchtten steeds vaker de vervuiling in de
steden en trokken naar het platteland. Engelse
landschapsschilderijen met Hollandse landschappen staan
model voor de inrichting van de Engelse landschapstuinen.
Door Romantische invloeden worden de tuinen meer dan
voorheen in overeenstemming gebracht met de nietgecultiveerde omgeving en “worden gekenmerkt door een
bewondering voor het grillige en het woeste in de natuur
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Democratisering wildernis en natuurbeleving
In het begin van de 20e eeuw beginnen Amerikaanse
parkmanagers, gevolgd door Europese ecologen, het idee
van onaangetaste natuur te idealiseren (Lowenthal, 1999,
p. 142). Hoewel het idee van wildernis inmiddels al enige
tijd gewaardeerd werd, was het begrip ‘wildernis’ nog niet
gebruikt in relatie tot beheervormen van natuur. Dit
veranderde rond 1920 toen Leopold en Carhart in reactie
op het toenemende autoverkeer en de toenemende
privatisering van natuurgebieden voorstelden om bepaalde
gebieden als wildernis te gaan beheren (Havlick, 2006, p.
48). Hoewel Leopold bekend staat om zijn ecocentrische
natuurethiek met zijn boek A Sand County Almanac
(Leopold, 1949), stelt Havlick (2006) dat Leopold in 1920,
wanneer hij voor het eerst begon te pleiten voor wildernis,
een functionele visie op natuur had en zelfs zelfs een

aantal van de laatste wolven in New Mexico afschoot om

’60 lag de nadruk in het natuurbeheer sterk op het behoud

de hertenpopulatie voor de jacht te vergroten (Havlick,

van natuur die veelal een cultuurhistorisch karakter kende:

2006, p. 49). Uiteindelijk wordt in 1964 in Amerika de

instandhouding van de status quo stond centraal in het

‘Wilderness Act’ aangenomen. Dit was de eerste wettelijk

natuurbeleid (Freddes e.a., 1998, p. 27). In de jaren ’60

vastgelegde vorm van bescherming van ongecultiveerde

ontstond binnen het natuurbeheer ruimte voor nieuwe

natuur. De Act dicteert dat bepaalde gebieden beschermd

ideeën. Deze werden onder andere aangewakkerd door

moesten worden en apart gezet moeten worden als

een ‘spontane’ ontwikkeling van natuur in de polders van

gebieden voor “the American people in such a manner as

Flevoland.

will leave them unimpaired for future use and enjoyment
as wilderness“ (Havlick, 2006, p. 47).
Ook in Nederland begint men verder te kijken dan de
grenzen van het landschapspark en gaat men de
overbegraasde heide beschouwen als het nieuwe
ideaalbeeld van vrije wildernis en woestheid (Woerdeman
& Overmars, 2002b, p. 47). Steeds vaker worden wetlands
beschouwd als productieve en diverse ecosystemen, waar
de mens kan genieten van de natuur (Jacobs e.a., 2002, p.
16). Landbouw en de ontwikkeling van steden leiden er in
rond 1900 toe dat het aandeel zogenaamde ‘woeste grond’
in Nederland afneemt van 30 procent naar 20 procent.
Infrastructuur zoals kanalen, spoorwegen en snelwegen
worden op grote schaal aangelegd. De veranderingen
leiden er toe dat steeds meer mensen de natuur intrekken,
weg van de drukke steden (van der Windt, 1995, p. 40).
Waar natuurbeleving in de 19e eeuw nog een activiteit
voor een beperkte elite was, volgde in de 20e eeuw ‘een
democratisering van de liefde voor natuur’ (Jacobs e.a.,
2002, p. 16). Met name in de tweede helft van de 20e eeuw
leidde een toename in vrije tijd en mobiliteit ertoe dat ook
de Nederlandse middenklasse de natuur opzocht om te
ontspannen en recreëren (Schouten, 2004, p. 3).

De Oostvaardersplassen
Na de inpoldering viel in 1968 zuidwestelijk Flevoland
droog en werd het gebied ontgonnen (Freriks, 2010, p. 237;
van der Meulen, 2012, p. 4). De op de tekentafel
ontworpen polder was bestemd voor industrie, maar
omdat de polder al snel te laag en te nat bleek, kwam de
industrie niet van de grond. Tot de verbazing van velen
ontwikkelde zich in de braakliggende polder spontaan een
uniek en hoogwaardig natuurgebied: de
Oostvaardersplassen (figuur 2.1). De ontwikkelingen waren
baanbrekend (Renes, 2006, p. 112). In een land dat geheel
door de mens ontworpen is, was het idee dat natuur
zichzelf kon herstellen zonder menselijk ingrijpen, indertijd
een onbekend fenomeen (Barendregt & Dekker, 2007, pp.
3-4). Zonder invloed van de mens ontstond een moeras
met waterplassen, wilgenbossen en rietvelden (van der
Meulen, 2012, p. 4; Freriks, 2010, p. 237). Het moeras
ontwikkelde zich tot paradijs voor watervogels en met
name voor grauwe ganzen. De ganzen hielden door hun
begrazing het landschap open (Staatsbosbeheer, 2010b, p.
35).
De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van

2.2 Wildernis in het Nederlandse
natuurbeleid

ongeveer 6000 hectare, waarvan 1600 hectare open water,
2000 hectare riet en 2400 hectare bos en grasland (De
Nieuwe Wildernis, 2012). Het spontane karakter van dit
natuurgebied werd in stand gehouden door de nadruk in

“Ons land is het resultaat van denkkracht en mankracht, al

het natuurbeheer steeds meer te leggen op het

sinds de vroegste geschiedenis. Dijkgraven, ingenieurs,

zelfregulerend vermogen van de natuurlijke processen

landmeters, wis- en meetkundigen en waterbouwkundigen

(Veer e.a., 2005, p. 10). Dit was onder andere mogelijk

hebben dit landschap gewonnen op het water, ontworpen

vanwege de – voor Nederlandse begrippen –

op de tekentafel, berekend met passer en liniaal. In bijna

uitgestrektheid en hoge mate van dynamiek van het

elke hectare van Nederland zijn sporen te vinden van ratio,

gebied, waardoor een natuurlijk landschap in de

orde en de drang tot beheersing van het onbeheersbare, in

Oostvaardersplassen als zeer kansrijk werd beschouwd

de vorm van getijdenwisselingen, eb en vloed,

(Staatsbosbeheer, 2010b, p. 36). Het gebied wordt

overstromingen, vloedgolven, windkracht. [...] Maar hoe

getypeerd als ‘on-Nederlands’ en kent internationaal

meer wildernis verloren gaat, des te sterker klinkt de roep

gezien veel aanzien. Zo maakt het gebied deel uit van

om wildernis” (Freriks, 2010, p. 17).

Natura2000, het Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden (Staatsbosbeheer, 2013e). De

Rond 1900 kwam in Nederland het natuurbeheer op,

Oostvaardersplassen vormt het grootste moerasgebied van

werden diverse natuurorganisaties opgezet en ontstond

Nederland en geldt als uniek binnen Europa (ARK, 2009, p.

discussie over de relatie van mens en natuur. Tot de jaren

6). Het gebied wordt veelal vergeleken met Afrikaanse

| 29

Figuur 2.1: De Oostvaardersplassen in 1973 en 2006 (Freriks, 2010, pp. 244-245).

savannegebieden (bijvoorbeeld Vera & Buissink, 2001, p.

bepalen in de Oostvaardersplassen de

141).

levensomstandigheden van de grazers (Staatsbosbeheer,
2013a). Met betrekking tot de grazers wordt een

Momenteel is het gebied in beheer van Staatsbosbeheer. In

zogenaamd vroeg reactief beheer gevoerd, wat inhoudt

de Oostvaardersplassen heeft de natuur ‘vrij spel’ (De

dat getracht wordt de periode van lijden van de grote

Nieuwe Wildernis, 2012). Sinds 2005 beheert

grazers tot een minimum te beperken door dieren in

Staatsbosbeheer het gebied als ‘natuur op eigen benen’.

slechte conditie af te schieten (Commissie Gabor, 2010, p.

Dit houdt in dat de natuur er in zo groot mogelijke mate

10). Veel ecologen zijn geïnteresseerd hoe de populaties

zelfregulerend is en natuurlijke processen de ruimte

zich in de toekomst gaan ontwikkelen en wat de

krijgen (Gemeente Almere, 2006; van der Meulen, 2012, p.

draagkracht van het gebied is (Vera & Buissink, 2001, p.

5). De mens dient slechts de ‘randvoorwaarden’ te

192). Velen zien de Oostvaardersplassen als unieke

scheppen en niet of nauwelijks op detailniveau in te

‘leerschool’ voor natuurontwikkeling en de dynamiek van

grijpen (NRC Handelsblad, 2008; ARK, 2009, p. 37). Dit

natuurlijke processen als begrazing door ganzen en grote

uitgangspunt van natuurlijk beheer houdt onder andere in

grazers, zoetwatermoerassen, graslanden en bos op

dat er enkel wordt ingegrepen om natuurlijke processen

vruchtbare kleigrond (ARK, 2009, p. 6; van der Meulen,

op gang te brengen. In dit kader zijn er de afgelopen dertig

2012, p. 5). Sommigen hebben uitgesproken in de

jaar ‘grote grazers’ uitgezet: Heckrunderen (1983),

toekomst te verwachten dat grote dieren, zoals de wolf,

konikpaarden (1984) en edelherten (1992). De

uiteindelijk vanuit Duitsland naar de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen is een van de eerste plekken in

zullen migreren (Staatsbosbeheer, 2010b, p. 37).

Nederland waar grote grazers zijn uitgezet (van der
Meulen, 2012, p. 5). Samen met grauwe ganzen voorkomen

De uitgestrektheid van het gebied en vele soorten die er

de grote grazers dat de Oostvaardersplassen dichtgroeit.

voorkomen waaronder veel vogelsoorten en de grote

Sinds de jaren ’80 en ’90 hebben de populaties zich

grazers, maken de Oostvaardersplassen tot een

uitgebreid tot enkele duizenden grote grazers. Het ritme

aantrekkelijk gebied voor bezoekers (Gemeente Almere,

van de seizoenen en de natuurlijke kringloop van het leven

2006). Het gebied is beperkt toegankelijk voor recreanten.
Volgens Staatsbosbeheer bezoeken voornamelijk
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liefhebbers van wildernis de Oostvaardersplassen

miljoen kubieke meter hout en duizenden hectaren kale

(Staatsbosbeheer, 2010b, p. 35). De ontwikkelingen in de

vlakten in de bossen (Barendregt & Dekker, 2007, p. 4;

Oostvaardersplassen vormen volgens velen hét bewijs dat

Freddes e.a., 1998, pp. 29-30). Ecologen beargumenteerden

natuurlijke processen opnieuw in gang gezet kunnen

echter dat er niet van schade gesproken moest worden en

worden in een natuurgebied waar ze niet meer

dat het verwijderen van omgevallen bomen onnodig was

voorkomen, mits de juiste randvoorwaarden worden

omdat deze bomen nuttig waren voor bepaalde soorten.

gecreëerd, en daarmee, in de opvatting van velen, hét

Diverse planten en dieren benutten de nieuwe

bewijs dat wildernis in Nederland mogelijk is (bijvoorbeeld

mogelijkheden in de bossen, en de bossen bleken ook

Vera, 2000, p. 49). Vera en Buissink (2001, p. 192) stellen

zonder menselijk beheer te kunnen herstellen: “this way of

zelfs dat wildernis reeds werkelijkheid is geworden in de

thinking was accepted by the society for nature areas. It led

Oostvaardersplassen. Niet iedereen is het daar mee eens.

to a new kind of nature management: doing nothing”

Zo stelt Freriks (2010) wanneer hij de Oostvaardersplassen

(Barendregt & Dekker, 2007, p. 4). Veel ecologen waren het

rationeel op haar mate van wildernis beoordeeld dat “de

eens dat dergelijke processen van spontane

wildernis van de Oostvaardersplassen is opgeëist,

bosontwikkeling op meer plaatsen in Nederland een kans

toegeëigend, in beleid gevangen [..] Wildernis is geen

moesten krijgen (Freddes e.a., 1998, p. 30).

wildernis als ze is ingebed en ingeklemd door wetten
(Freriks, 2010, pp. 241- 242). Vervolgens stelt hij tijdens een
bezoek aan het gebied echter dat de wildernisbeleving in
de Oostvaardersplassen groot is en zelfs dat een ‘soort
oerangst’ er bezit van hem neemt (Freriks, 2010, p. 243).

Plan Ooievaar
De inzichten en herwaarderingen van natuur in de jaren
’70 en ’80 werden nog eens versterkt door groeiende
recreatiebehoeften en een groeiend milieubewustzijn

De natuur is maakbaar

(Freddes e.a., 1998, p. 10). In een periode van radicale
ideeën kregen de nieuwe inzichten over natuurbeheer de

Ongeacht de verschillende opvattingen over de mate van

ruimte. De twee gebeurtenissen – de ontwikkelingen in de

wildernis in de Oostvaardersplassen, kan de invloed van de

Oostvaardersplassen en in de bossen – versterkten de

ontwikkelingen in het gebied op de Nederlandse

‘ecologisering’ van de natuurbeschermingsbeweging

natuurbescherming niet ontkend worden. De gedachte van

(Freddes e.a., 1998, p. 30). Een kleine groep biologen en

‘maakbaarheid’ van (nieuwe) wildernis en het idee dat

ecologen nam hierin het voortouw. Zij wierpen zich op als

natuur in het relatief volgeplande Nederland op ‘eigen

woordvoerders van de veerkrachtige, zelfbeschikkende

benen’ kan staan (van der Meulen, 2012, p. 4), kennen tot

natuur (Freddes e.a., 1998, p. 31). In de jaren ‘80 schreef de

op vandaag de dag uitwerking in het Nederlandse

Eo-Wijers-stichting een prijsvraag uit voor een oplossing

natuurbeleid en de ruimtelijke ordering. Sinds deze

voor het rivierengebied. Een groep jonge ecologen en

inzichten wordt op steeds meer plekken gestreefd naar het

landschapsarchitecten won in 1986 de prijsvraag met het

creëren van ‘nieuwe wildernis’ (Drenthen, 2005, p. 4). De

‘Plan Ooievaar’. In hun plan stelden zij voor om

gedachte was dat wat de natuur spontaan kan in de

binnendijken door te steken, landbouw uit het gebied te

Oostvaardersplassen, de natuur ook elders in Nederland

halen en er grazers (zoals Heckrunderen en konikpaarden)

kan, mits haar de ruimte wordt gegeven en de juiste

uit te zetten (van der Windt 1995, p. 207). Het uitgangspunt

randvoorwaarden gecreëerd worden (Kockelkoren, 2000, p.

van het plan was een visioen van een rivier die zich vrij

20). De natuur werd beschouwd als maakbaar, als een

tussen de bankdijken kon bewegen, en niet langer

‘altijd aanwezige mogelijkheid’ en de algemene gedachte

ingeklemd lag tussen zomerdijken. In de

was dat als er behoefte is aan meer natuurgebieden, deze

overstromingsvlakte zou de rivier dan weer natuurlijke

welbewust teweeggebracht kunnen worden: “de natuur’

oevers kunnen vormen, geholpen door de grote grazers

hoefde niet af te lopen, ze kan ook expansief zijn” (Freddes

(Vera & Buissink, 2001, p. 197). Plan Ooievaar werd voor

e.a., 1998, p. 10).

het eerst gerealiseerd in de Blauwe Kamer aan de Waal bij
Nijmegen (Kockelkoren, 2000, pp. 20-21). De uitvoering van

Een andere gebeurtenis van invloed op de nieuwe

het plan was mede mogelijk vanwege veranderingen in de

inzichten met betrekking tot de zelfredzaamheid en

landbouw, zoals de instelling van quota in de

maakbaarheid van de natuur vond plaats in de

melkveehouderij die aan een productieplafond gebonden

Nederlandse bossen. Zware stormen vernietigden in de

werd, waardoor landbouwgrond overbleef (Renes, 2006, p.

jaren ’70 aan aantal bossen in dusdanige mate dat het

112). Sinds de eerste toepassing van Plan Ooievaar is dit

technisch onmogelijk was alle gevallen bomen uit de

beleid op veel plekken in Nederland toegepast

bossen te verwijderen. De schade was ongeveer anderhalf

(Kockelkoren, 2000, p. 21) (zie voor een uitgebreide
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omschrijving van enkele Nederlandse

zelfregulerende ecosysteem opleveren (van der Windt,

natuurontwikkelingsprojecten waar natuur ‘de ruimte

1995, p. 188).

heeft gekregen te verwilderen’ Vera & Buissink, 2001).
‘Grote grazers’ vervullen een belangrijke rol bij
Natuurontwikkeling

natuurontwikkeling. Ze zijn een grote schakel in het idee
van een zelfvoorzienend ecosysteem. Ze zorgen via
begrazing voor een gevarieerde begroeiing en houden het

Het ‘ecologiseren’ van de natuurbeschermingsbeweging
door de groep ecologen en de ruimtelijke toepassingen
van hun ideeën uit Plan Ooievaar leidde tot een nieuw
ideaal in natuurbeheer: natuurontwikkeling (van der
Windt, 1995, p. 201). Van der Windt (1995) noemt het
gebruik van de term ‘ontwikkeling’ dubbelzinnig, omdat
gedoeld wordt op een ontwikkeling van natuurgebieden
door mensen zodat bepaalde soorten natuur vervolgens de
ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen (van der Windt,
1995, p. 204). Bij natuurontwikkeling staat natuur zonder
mensen centraal. Het ideaal van dergelijke natuur is dat de
natuur zich zonder menselijk ingrijpen kan redden en
daarmee zelfregulerend is. Dergelijke natuur wordt vaak
als wildernis getypeerd (Keulartz e.a., 2000). Overigens

landschap open (Vera in Pauw, 2002, p. 54). De kadavers
van grote grazers dienen als voedsel voor verschillende
aaseters, zoals vossen, aaskevers, raven en arenden (Vera &
Buissink, 2001, p. 190). Omdat de grote grazers niet meer
in het wild voorkomen in Nederland, worden ze in
specifieke natuurgebieden geherintroduceerd. Het betreft
getemde dieren die hun uitgestorven wilde voorouders
moeten vervangen, zoals hooglanders, heckrunderen,
Gallowavs en konikspaarden. De bedoeling van de
herintroductie is dat deze dieren eenmaal uitgezet
verwilderen, wat mogelijk geacht wordt mits de dieren niet
worden bijgevoerd en worden uitgezet in een gebied waar
ze zich het hele jaar door in leven kunnen houden (Vera &
Buissink, 2001, p. 183).

betekent dit niet dat de mens niets doet qua natuurbeheer.
Zo schept de mens de begincondities om natuurlijke
processen op gang te helpen (Keulartz e.a., 2000, p. 23).
Ook wordt een zekere mate van ‘creatief natuurtechnisch
beheer’ in gebieden met natuurontwikkeling noodzakelijk
geacht. Hierbij vervangt de mens natuurlijke processen op
plaatsen die functioneel als te klein beschouwd worden
voor grote predatoren (van der Windt, 1995, p. 191).

Natuurontwikkeling is geïnspireerd door het idee van
‘oernatuur’ (van der Windt, 1995, p. 201). Er wordt
verwezen naar een natuurlijke oersituatie; een Nederlands
landschap zonder mensen. Met natuurontwikkeling wordt
gepoogd ‘oeroude’ natuurlijke processen weer tot
ontwikkeling te laten komen (Vera & Buissink, 2001, p.
199). Waar deze oersituatie, of de ‘wildernis’, lang als
onwenselijk werd beschouwd, is hier nu veel aandacht

Het begrip ‘ecosysteem’ speelt een centrale rol bij

voor: “een eeuw geleden diende het ontginnen van de

natuurontwikkeling. Het gaat bij natuurontwikkeling om

wildernis de beschaving. Nu staat het schéppen van

de volledigheid van het ecosysteem; alle functies dienen

wildernis gelijk aan beschaving” (Freriks, 2010, p. 23).

aanwezig te zijn om een zelfvoorzienend systeem te
creëren. Dit begrip werd reeds in 1935 geïntroduceerd
door de Engelse ecoloog Tansley (van der Windt, 1995, p.
184). In de jaren ’70 werd hier een nieuwe norm voor
natuur aan verbonden: zelfregulatie. Hierbij stond het
‘oerbos’ model voor het streven naar een natuurlijk bos. In

Alleen het probleem is hierbij volgens velen dat deze
wildernis niet langer bestaat in Nederland. Met dit besef is
een nieuwe fase in het natuurbeheer aangebroken en is
men in Nederland wildernis gaan maken en begonnen aan
de reconstructie van het oerlandschap (Schouten, 2004, p.
2), van het “oorspronkelijke natuurlijke landschap [..] zoals

een dergelijk oerbos functioneren alle processen volgens

dat eerder in Nederland eeuwenlang heeft bestaan en dat

het model van een ongestoord ecosysteem. Dit betekent

pas verdween nadat de mens zich er nadrukkelijk mee ging

dat evolutionaire processen in het bos hun gang moeten
kunnen gaan en bijvoorbeeld dat dood en rottend hout
blijft liggen omdat dit onderdeel uitmaakt van de
kringloop van voedingsstoffen. Volgens velen horen ook
soorten die in Nederland uitgestorven zijn, zoals de wisent

bemoeien” (Drenthen, 2002). Volgens sommige ecologen is
dat landschap natuurlijker dan de cultuurhistorische
natuurlijke landschappen in Nederland (Drenthen, 2002).
Deze ecologen hadden vaak weinig op met de oude
cultuurlandschappen (Renes, 2006, p. 112).

en de wolf, thuis in dit ecologische plaatje (van der Windt,
1995, pp. 185-186). Een gedetailleerde afbeelding van de
Stichting Kritisch Bosbeheer toont hoe zij achtten dat een

Referenties

oerbos met een ongestoord ecosysteem er uit hoort te zien
(figuur 2.2). De variatie aan soorten en processen in het

Bioloog Vera, één van de ontwerpers van Plan Ooievaar en

getoonde systeem zou het meest dynamische en

een van de meest prominente voorvechters van
natuurontwikkeling, zegt bewust niet van ‘terug’ te
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Figuur 2.2: Afbeelding van een ecosysteem in een oerbos volgens Stichting Kritisch Bosbeheer (van der Windt, 1995, p. 190).

spreken, maar wel een oersituatie te creëren: “terugkeren

‘verloren gewaand landschap’ (Vera & Buissink, 2001, p.

naar ons oerlandschap kan niet meer. Ik ben allergisch

190) en ‘terugkijken’ staat wel degelijk centraal bij

voor het woord 'terug'. We kunnen niet terug, we moeten

natuurontwikkeling: “nowadays, the future is out of

vooruit. Ik wil vooruit met een landschap waarin ruimte is

fashion [..] ‘history’ is becoming an adjunct to, rather then

voor de natuurlijke erfenis die we hebben meegekregen uit

an enemy of, ‘ecology’” (Lowenthal, 1999, p. 139). Freddes

een evolutie van vier miljard jaar” (Vera in Pauw, 2002, p.

e.a. (1998) uiten zich weer kritisch tegenover de critici die

54). Elders spreekt hij echter over het herstellen van een

stellen dat natuurontwikkeling regressief of reactionair is
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en stellen dat natuurontwikkeling beter “als een moderne

praktijk van natuurontwikkeling proberen de

of postmoderne reconstructie of simulatie kan worden

oorspronkelijke natuurlijke processen ongehinderd te

beschouwd, gebaseerd op eigentijdse normen, inzichten en

laten plaatsvinden, maar tegelijkertijd het niet kunnen

behoeften, en dus als wel degelijk een nieuwe

laten om de ontwikkeling te sturen en te corrigeren.

ontwikkeling” (Freddes e.a., 1998, p. 18). Hoe

Ecologen hanteren volgens Drenthen een vooropgesteld

natuurontwikkeling ook gezien wordt, het is helder dat het

model van hoe de ‘echte’ natuur er uit hoort te zien en

referentiebeeld bij natuurontwikkeling een situatie zonder

welke soorten daar wel en niet in thuishoren: “de ecoloog

menselijk ingrijpen is; een land zonder mensen

zoekt in de oernatuur datgene wat niet bestaat in een door

(Kockelkoren, 2000, p. 21; Renes, 2006, p. 113). Het

mensen gemaakt park, maar probeert dit met geplande

probleem hierbij is dat er geen overeenstemming bestaat

ecologische interventies precies weer in te kapselen. Hij

over hoe het Nederlandse landschap er voor menselijk

zoekt iets wat hij door de manier waarop hij aan dat

ingrijpen uitzag. Eerder heerste onder veel ecologen de

zoeken vorm geeft, precies weer kwijtraakt” (Drenthen,

opvatting dat Nederland vroeger volledig bedekt was met

2002). Een vergelijkbaar standpunt hanteert ook Achterhuis

bossen. Dit werd tegengesproken door ecoloog Vera. Vera

(2000). Achterhuis wijst de vooronderstelling af dat een

stelt dat de ecologen de betekenis van grote herbivoren

oersituatie, een natuurlijk beginpunt voor

(zoals paarden en runderen) in de vormgeving van

natuurontwikkeling gevonden kan worden. Hij stelt dat

Nederland sterk onderschatten. Begrazing door deze

denken over natuur altijd een cultureel fenomeen is, dat

dieren zou leiden tot een half open parklandschap

op zoek gaan naar tijden van voor de komst van de mens

(Keulartz e.a., 2000, p. 26). Natuurbeschermers zoeken naar

geschiedt via cultuurwetenschappelijke middelen en dat

een wetenschappelijk gefundeerd objectief natuurbegrip

“wij niet ontkomen aan onze eigen culturele schaduw [..]

(van der Windt, 1995, p. 11). Maar “wetenschap gaat gauw

Steeds zullen er culturele keuzes gemaakt moeten worden,

over in mythe als ze op zoek gaat naar oorsprongen”

steeds zullen onze culturele voorkeuren, helaas meestal

(Achterhuis, 2000, p. 66).

onbewust, een rol spelen in wat wij als 'natuurlijk
landschap' benoemen” (Achterhuis, 2000, p. 66).

Ter inspiratie voor Nederlandse natuurontwikkeling en om
te achterhalen hoe oer-Nederland eruitgezien moet
hebben zoeken natuurbeschermers naar referenties in het
buitenland. Volgens sommigen zijn de buitenlandse
gebieden die een voorbeeld voor Nederland moeten
dienen echter onvergelijkbaar (bijvoorbeeld Zeilmaker,
2010). Met betrekking tot ‘oerbossen’ is bijvoorbeeld het
Poolse laaglandbos Bialowieza paradigmatisch. Dit bos
wordt door veel biologen beschouwd als het laatste
natuurlijke bos in Midden-Europa (van der Windt, 1995, p.
186). Ook het New Forest in Engeland is een belangrijk
doeltype voor het Nederlandse natuurbeleid, met name
met betrekking tot begrazing door grote herbivoren
(Renes, 2005, p. 31). Renes stelt echter dat dit park ten
onrechte beschouwd wordt als natuurlijk landschap, omdat
het een altijd beheerd middeleeuws wildpark betreft dat
eerder een agrarisch dan natuurlijk karakter zou kennen.
Het beheer was er immers gericht op een dichte
dierenbezetting en grote diversiteit en om dit te bereiken
werden bepaalde gebieden tijdelijk of permanent afgezet
om bepaalde soorten een kans te geven (Renes, 2005, pp.
31-32).
Ook Drenthen (2002) uit zich kritisch over het hanteren van
referenties bij natuurontwikkeling, en wijst er op dat het
weinig ruimte biedt voor natuur om zich daadwerkelijk
autonoom te kunnen ontwikkelen. Drenthen zet een
interessante paradox uiteen en stelt dat ecologen in de
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Kritiek op natuurontwikkeling
Kritiek op natuurontwikkeling kwam er niet alleen met
betrekking tot het hanteren van referenties van
oersituaties. Veel wetenschappers uitten zich kritisch tegen
het door hun vermeende uitgangspunt van
natuurontwikkeling dat de natuur inherent goed is en de
mens en onze culturele omgeving inherent slecht. Dit komt
voort uit de starre scheiding die bij natuurontwikkeling
tussen mens en natuur gelegd wordt, zowel ruimtelijk als
mentaal. Zo stelt Renes (2006) dat het uitgangspunt van
natuurontwikkeling een negatief mensbeeld lijkt te zijn:
“de natuur is goed en de mens is, zoals dat in calvinistische
termen heet, van nature slecht en geneigd tot het kwade”
(Renes, 2006, p. 114). Een vergelijkbaar standpunt uit van
Toorn (2000) door uiteen te zetten dat hij de indruk heeft
dat “de biotoop van zwarte ooievaar, korenwolf en - bij de
meest gedrevenen - zelfs wolf, beer of eland hun meer ter
harte gaat dan de biotoop van de mens. Dat is, in
Nederland, het cultuurlandschap, het landschap dat in de
loop van eeuwen zijn vorm heeft gekregen door ingrepen
van de mens” (van Toorn, 2000, p. 16). Cronon (1995b) gaat
hierin nog een stap verder. Hij stelt dat wildernis, hetgeen
veelal nagestreefd wordt met natuurontwikkeling,
onbewust de neiging heeft bepaalde natuur te
bevoorrechten boven andere plekken (Cronon, 1995b, p.
86). Door de wildernis te idealiseren, zou men de

omgeving waarin de mens daadwerkelijk leeft, ons ‘thuis’,

bestaan omdat de ganzen die grazen in de

degraderen: “most of our most serious environmental

Oostvaardersplassen, in de omliggende akkers foerageren,

problems start right here, at home, and if we are to solve

aldus van der Ploeg in Achterhuis (2000, p. 69). Volgens

these problems, we need an environmental ethic that will

Achterhuis tonen deze overwegingen dat er in Nederland

tell us as much about using nature as about not using it.

nergens sprake kan zijn van een ongerept ecosysteem dat

The wilderness dualism tends to cast any use as abuse, and

niet door de mens wordt beïnvloed: “er is niets mis met de

thereby denies us middle ground in which responsible use

erkenning dat er in een technologische cultuur altijd sprake

and non-use might attain some kind of balanced,

is van een co-evolutie van samenleving en natuur. Nergens

sustainable relationship” (Cronon, 1995b, p. 85).

zien we een puur natuurlijke ontwikkeling, steeds wordt de
hand van de mens gevoeld. Ook natuur is in zekere zin een

Kritiek kwam er ook omdat natuurontwikkeling bestaande

cyborg geworden, ze kan niet los van techniek worden

natuur omvormt tot ‘nieuwe’ natuur of wildernis (Jacobs

gedacht” (Achterhuis, 2000, p. 70).

e.a., 2002, p. 16). Deze plekken worden vaak onterecht
opgevat als lege ruimtes. De bestaande natuur is in de

Waar de argumentatie voor natuurontwikkeling in

ogen van velen waardevol en vaak zelfs waardevoller dan

Nederland in eerste instantie met name ecologisch en

de nieuw te ontwikkelen natuur: “wilderness has been

economisch te verdedigen lijkt, blijkt onder andere uit de

accused of robbing the social history from landscapes”

kritiek op natuurontwikkeling dat het wel degelijk ook een

(Havlick, 2006, p. 53). Immers gaat met het ontwikkelen

sociaal, cultureel en politiek project betreft (zie ook

van nieuwe natuur veelal cultuurlandschap en

Freddes e.a., 1998, p. 27).

bodemarchief verloren (Kockelkoren, 2000, p. 23).
Verschillende disciplines wezen hier reeds op, zoals de

Dit scriptieonderzoek richt zich op wildernis. Het is

archeologie, aardwetenschappen en historische geografie

desalniettemin van belang te benadrukken dat er in

(Klijn, 2011, p. 41). Burgers spraken de vrees uit dat een

Nederland ook andere vormen van natuurbeheer worden

deel van hun culturele identiteit verloren zou gaan (van

toegepast. Tegenwoordig bestaat natuurontwikkeling

der Windt e.a., 2006, p. 214).

naast andere visies op natuurbeheer, zoals beheer dat
gericht is op het behoud van cultuurhistorie. Er zijn in

Critici van natuurontwikkeling wijzen er voorts op dat

Nederland natuurgebieden waar natuurontwikkeling

wildernis of nieuwe natuur ook ontworpen is. Zo stelt

centraal staat en plekken waar cultuurhistorie centraal

Renes (2006) dat het gebruik van termen als ‘oernatuur’ en

staat, maar verschillende visies worden niet vaak op één

‘echte natuur’ op illusies berust, en verhult dat de ‘nieuwe

plek geïntegreerd. Per terrein wordt bekeken welke vorm

natuur’ ook ontworpen is. Zo worden er onder andere

van natuurbeheer het meest oplevert voor natuur en

heuvels gegraven, wordt de waterstand gereguleerd en de

landschap (Renes, 2006, p. 118). Staatsbosbeheer is één van

dichtheid aan grazers bepaald (Renes, 2006, p. 113). Hier

de Nederlandse natuurbeheerders die ‘wildernisbeleid’

komen onder andere machines als bulldozers en

toepast in bepaalde natuurgebieden en kiest afhankelijk

graafmachines aan te pas (Freriks, 2010, p. 242). Sommige

van de lokale natuurwaarden per terrein waar het accent

critici gaan zelfs een stap verder en stellen dat er niet

in het beheer op komt te liggen: op natuur, op

alleen machinaal ontworpen wordt: “er wordt gegraven en

cultuurhistorie of op cultureel gebruik. De ambitie is dat

gebulldozerd. Geknipt en geschoren. Alleen weet de mens

alle natuurgebieden in beheer van Staatsbosbeheer samen

zijn aanwezigheid wat beter te camoufleren. Het

een gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam kaartbeeld

gereedschap ziet er soms wat anders uit. Grote grazers

opleveren (Staatsbosbeheer, 2010a ,p. 7; p. 15).

worden nauwkeurig uitgerekend, ingezet als natuurlijke

Natuurontwikkeling en beheer gericht op cultuurhistorie

maaimachines. Het resultaat is gemaakte natuur, tuinieren

strijden voortdurend met elkaar om de voorrang in

in het groot” (Slabbers, 2000, p. 37).

Nederlandse natuurgebieden. Dit is op te vatten als een
strijd tussen de primitieve en pastorale verbeelding van

Volgens Achterhuis (2000) kan (nieuwe) natuur niet los van

natuur, waarbij natuurontwikkeling de primitieve

techniek gezien worden. Niet alleen tijdens het technische

verbeelding vertegenwoordigt en de oude agrarische

voorwaardenscheppende werk, maar ook bij de

cultuurlandschappen de pastorale (Vera, 2000, p. 44).

instandhouding van gebieden met nieuwe natuur speelt
techniek een grote rol. Zo kan de Oostvaardersplassen
alleen bestaan vanwege de Afsluitdijk en omdat is besloten
dat de polders ‘onland’ waren en er verder niets mee
gedaan werd. Daarnaast zou het gebied alleen kunnen
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“It is time, I believe,
to reconsider the idolization
of wilderness.”

3.

(Olwig, 1995, p. 402)

Denken over
natuur en
beeldvorming
over wildernis
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Waar in het vorige hoofdstuk is ingegaan op het ontstaan

literatuur wordt hierbij vaak een verdeling gemaakt naar

van het denken over wildernis en de ruimtelijke en

bevolkings- of beroepsgroepen, waarbij elke groep een

beleidsmatige uitwerking van deze gedachten in

eigen voorstelling van natuur zou hebben (bijvoorbeeld

natuurgebieden, wordt in dit hoofdstuk dieper ingegaan

Keulartz e.a., 2000, p. 8). Zo wordt bijvoorbeeld

op de achterliggende structuren van dit denken over

onderscheid gemaakt tussen groepen als boeren,

wildernis. Dit hoofdstuk richt zich op beeldvorming van

stedelingen, jagers en conservatieven. In dergelijk

mensen over wildernis, waarbij de inhoudelijke verdieping

onderzoek is aangetoond dat de verschillende groepen

over wildernis uit hoofdstuk 2 als leidraad dient. Centraal

verschillende voorkeuren en opvattingen over natuur

in dit hoofdstuk staat de vraag hoe mensen zich een beeld

hebben (Buijs e.a., 2006a, p. 386). Echter wordt in dergelijk

over natuur en wildernis vormen, wat dit beeld inhoudt en

onderzoek weinig ruimte voor heterogeniteit binnen deze

in welke mate er sprake is van verschillen in beelden

maatschappelijke groepen gelaten. Er is reeds aangetoond

tussen individuen en groepen. Met betrekking tot natuur

dat de verschillen in opvattingen over natuur complexer

worden deze beelden aangeduid met de term

liggen en dat er ook binnen dergelijke bevolkingsgroepen

‘natuurbeelden’. In deze scriptie gaat het in het specifiek

grote verschillen in opvattingen over natuur kunnen

over het beeld dat mensen zich vormen van wildernis, in

bestaan (Keulartz e.a., 2000, p. 8).

deze scriptie aangeduid met ‘wildernisbeelden’, maar
aangezien dit een vrijwel nieuw onderzoeksthema is,

Daarnaast hebben recente technologische ontwikkelingen,

wordt met name geput uit literatuur over natuur(beelden).

zoals de beschikbaarheid van internet voor de meeste
Nederlandse huishoudens, er volgens Keulartz e.a. (2000)

3.1 Visies op natuur

toe geleid dat er steeds meer verschillende opvattingen
over natuur ontstaan. Zij beargumenteren dat
individualisering en een groeiende fysieke en sociale

Over natuur wordt uiteenlopend gedacht en de

mobiliteit samen met de opkomst en verbreding van

conceptualisering van natuur is zeer complex. Onder

nieuwe en snelle media, tot een groeiende pluralisering

wetenschappers bestaan verschillende visies over de wijze

van overtuigingen en gedragingen hebben geleid. De

waarop natuurbeelden van mensen bestudeerd dienen te

opkomst van de postmoderne samenleving, waarin

worden, welke volgens de Groot (2006) zijn geworteld in

traditionele dominante waarden niet langer bepalen hoe

verschillende disciplines (de Groot e.a., 2006, p. 10; 237).

mensen natuur beleven en interpreteren, heeft samen met

De verschillende disciplines hanteren verschillende

de toenemende individualisering een diversiteit aan

uitgangpunten tijdens de analyse van natuurbeelden.

natuurbeelden doen ontstaan (Jacobs e.a., 2002, p. 18):

Volgens de Groot (2006) hanteren sociale wetenschappen
als uitgangspunt dat natuurbeelden impliciet bij iedereen

“Today, we are faced with a plethora of moral views of

aanwezig zijn en dat het de taak van de onderzoeker is

nature, all of which are deeply contingent. We live in a

deze visies naar boven te halen. Culturele wetenschappen

thoroughly pluralistic age” (Drenthen, 2007, p. 372).

hanteren daarentegen als uitgangspunt dat natuurbeelden
maatschappelijke uitingen zijn, en onderzoeken

Dit proces van pluralisering van natuurbeelden is een

natuurbeelden bijvoorbeeld via kunst of massamedia.

belangrijke bijdrager aan conflicten omtrent de

Politieke en beleidswetenschappen vatten natuurbeelden

implementatie van natuurbeleid (Keulartz e.a., 2000, p. 7),

op als bijdragers aan het maatschappelijk en politiek

zoals de maatschappelijk ophef rondom de

debat, bijvoorbeeld over natuurbescherming (de Groot,

Oostvaardersplassen (hoofdstuk 1). De toenemende

2006, pp. 237-238). Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit

betrokkenheid van de samenleving in natuurbeleid valt te

het uitgangspunt van de sociale wetenschappen, wat wil

wijten aan een toenemende mondigheid onder burgers,

zeggen dat de focus ligt op het impliciete beeld dat

een gevolg van de individualisering (Motivaction, 2012). De

mensen over natuur en wildernis vormen. Daarnaast

steeds mondiger wordende burger vertrouwt minder

worden echter ook aspecten uit andere uitgangspunten

automatisch dan voorheen op beleidsmakers en –

betrokken, zoals de invloed van mediaberichtgeving op

uitvoerders, en treedt steeds meer met hen in discussie

beeldvorming.

(Jacobs e.a., 2002, p. 21). Als gevolg van deze toegenomen
mondigheid onder burgers raakt de overheid voor de

Niet alleen in de wetenschap bestaan verschillende visies

uitvoering van haar natuurbeleid steeds afhankelijker van

op natuur en op de wijze waarop natuurbeelden

de medewerking van burgers, ofwel van het

bestudeerd dienen te worden, ook in de maatschappij

maatschappelijk draagvlak (Keulartz e.a., 2000, p. 8).

heersen uiteenlopende opvattingen over natuur. In de
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3.1.1

Meerdere ‘naturen’: is natuur een

debat waarbij de gemoederen vaak hoog oplopen (Castree,

sociale constructie

2005, p. 140). In vakgebieden als ecologie en

De pluriformiteit aan opvattingen over natuur zoals
hierboven beschreven heeft tot gevolg dat dé natuur of ‘de
juiste natuur’ niet bestaat, althans, dat is de huidige
gangbare wetenschappelijke visie. Natuur is een
zogenaamd ‘grand concept’, welk afhankelijk van
uiteenlopende contextuele factoren verschillende
betekenissen en nuanceringen kan krijgen (de Groot e.a.,
2006, p. 9). Geïnspireerd op de postmoderne
wetenschapsfilosofie werd de eenduidigheid van het
begrip ‘natuur’ de afgelopen jaren ter discussie gesteld
(Buijs, 2000, p. 97). Eind jaren ’90 beargumenteerden
Macnaghten en Urry in hun boek ‘Contested Natures’ dat
de relatie tussen mens en natuur minder eenduidig was
dan tot voorheen werd gedacht. Hun visie wordt
ondertussen door veel wetenschappers gedeeld en stelt
dat spreken van ‘één natuur’ nutteloos en onmogelijk is
omdat mensen, afhankelijk van hun perspectief en
gehanteerde natuurbeelden, natuur op uiteenlopende
wijzen betekenis geven en interpreteren en er niet één
gemeenschappelijke visie op natuur bestaat (Drenthen,
2002; Buijs e.a., 2006a, p. 375):
“Er zijn vele opvattingen over de natuur — die uiteindelijk
waarschijnlijk alleen maar berusten op de projectie van je
eigen subjectieve vooroordelen op de wereld, om daar een
schijn van objectiviteit en gewicht aan te verlenen”
(Drenthen, 2002)
In deze scriptie wordt in navolging van Macnaghten en
Urry (1998) gesteld dat er geen enkelvoudige objectief idee
van natuur bestaat, vastgelegd in de beeldvorming van
mensen, maar dat gesproken kan worden van een
diversiteit aan ‘naturen’:
“There is no singular ‘nature’ as such, only a diversity of
contested natures; and that each such nature is constituted
through a variety of socio-cultural processes from which
such natures cannot be plausibly separated” (Macnaghten
& Urry, 1998, p. 1).
Deze naturen worden geconstrueerd in complexe sociaalculturele processen en zijn fundamenteel verweven met

natuurwetenschappen wordt de suggestie dat natuur niet
natuurlijk is afgedaan als absurd (Castree, 2005, p. 166).
Deze discussie gaat in de kern om het filosofische debat
tussen relativisten en realisten en daarmee over de sociale
constructie van (kennis van) de werkelijkheid. Dit
spanningsveld is al reeds vele malen uiteengezet (zie
bijvoorbeeld Castree, 2005; de Groot, 2006, p. 238) en
daarom wordt op deze plaats volstaan met enkele
voorbeelden met betrekking tot natuur.
Alle landschappen zijn een constructie. Een bos, een stad,
wildernis; ze worden gevormd door regen, rivieren,
planten, dieren, menselijke handen en gedachten: “they
are phenomena of nature and products of culture” (Spirn,
1995, p. 113). Spirn (1995) vat verschillende landschappen
op als plaatsbaar op een continuüm van historie en
intensiteit van menselijke invloed, waarbij stedelijke
landschappen aan het ene uiterste staan, en wildernis aan
het andere. Zij vat natuur niet op als sociale constructie:
“for the world is not infinitely malleable; nature may be
constructed, but it is not only a construction” (Spirn, 1995,
p. 113).
Cronon (1995a) denkt hier anders over en houdt er een
meer constructivistisch visie op na: “ideas of nature
never exist outside a cultural context, and the meanings we
assign to nature cannot help reflecting that context. The
main reason that is gets us into trouble is that nature as
essence, nature as naive reality, wants us to see nature as if
it had no cultural context, as if it were everywhere and
always the same. And so the very word we use to label this
phenomenon encourages us to ignore the context that
defines it.”(Cronon, 1995a, p. 35)
De discussie of natuur wel of niet bestaat staat in dit
onderzoek buiten de discussie, immers “ideas about nature
are as important as the realities they purport to describe
and explain […] my aim here is to subvert that old
schoolyard rhyme ‘Sticks and stones will break my bones
but names will never hurt me’. To my mind, ideas about
nature have a materiality every bit as real as the living and
inanimate things those ideas represent” (Castree, 2005, p.
xxii).

dominante maatschappelijke ideeën (Macnaghten & Urry,
1995, p. 208). Geredeneerd vanuit deze visie is natuur niet

3.1.2

Betekenis toekennen aan natuur

‘natuurlijk’, maar een sociale constructie. Deze gedachte
wordt voornamelijk gedragen binnen de sociologische en

Op deze plek dient benadrukt te worden dat het in deze

geografische wetenschappen. Maar ook buiten deze

scriptie gaat om de beelden die mensen over natuur

disciplines wordt het debat over de kwestie of natuur een

vormen, om menselijke gedachten over natuur, en dus niet

sociale constructie is hevig gevoerd. Het is een complex

om de natuur die al dan niet extern van de mens in de
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werkelijkheid bestaat. Het al dan niet extern van de mens

beleven en betekenis geven is sterk gebonden aan plaats,

bestaan van een ‘fysieke’ natuur of zelfs ‘externe

tijd en culturele, sociologische en technologische

werkelijkheid’ is in deze scriptie geen thema van discussie,

omstandigheden (Castree, 2005; van den Bron e.a., 2006;

de wijze waarop mensen betekenis toekennen aan die

Buijs e.a., 2006a, p. 375; Drenthen, 2007, p. 372). Mensen

natuur wel. Immers, “no constructivist would agree to a bet

hebben natuur door de geschiedenis heen steeds

that he would survive a collision with a tree at 100 miles an

verschillende betekenissen toegekend, hoewel deze

hour. Trees are real, especially for very fast constructivists”

betekenissen in ieder geval in de Westerse wereld tot drie

(de Groot, 2006, p. 238). Een betere vraag om te stellen in

mythische oerbeelden zijn te herleiden: de pastorale idylle,

het debat over de sociale constructie van natuur is dan

de onbedorven wildernis en de barbaarse woestenijen

ook: “in welke mate construeren mensen hun visies op

(Schouten, 2001) Deze oerbeelden op de natuur zijn in

natuur onafhankelijk van wat natuur in werkelijkheid is?“

hoofdstuk 2 reeds uitvoerig besproken.

Weinig mensen zullen ontkennen dat een boom ook
zonder invloed van de mens zal groeien, maar het is pas
wanneer mensen die boom betekenis toekennen, dat de

3.2 De drie dimensies van natuurbeelden

boom tot ‘natuur’ behoort, kortom: “landscape without the
cultural interpretation has no meaning” (Buijs e.a., 2006a,

Elk individu kent al dan niet bewust een persoonlijke

p. 376). In die zin bestaan er geen neutrale plaatsen:

betekenis aan het concept natuur toe (Buijs e.a., 2006a, p.
375). Een manier om het denken over natuur te

“Moral meanings of nature come into play as soon as we

structureren, teneinde om te gaan met de complexiteit van

start articulating our relationship with the world. In this

het concept natuur en de pluriformiteit aan opvattingen, is

process, we transform the neutrality of space into a

door de individuele betekenissen te categoriseren aan de

meaningful place, that is, through interpretation we make

hand van natuurbeelden. In deze paragraaf wordt

mere environment into a meaningful and inhabitable

ingegaan op de structuur van natuurbeelden.

world that we can live in.”(Drenthen, 2007, p. 371)

Natuurbeelden horen samen met mensbeelden tot de kern
van wereldbeelden (Keulartz e.a., 2000, p. 31). In dit

De natuur kent zichzelf niet als natuur, mensen benoemen

scriptieonderzoek worden natuurbeelden opgevat als

de natuur (Zweers, 1995). In die benoeming van de natuur

mentale kaders van duurzame betekenissen, samengesteld

liggen natuurbeelden verscholen: “natuur is wat wij natuur

uit belangen, waarden en emoties over natuur, die een

noemen” (Schouten in Trouw, 2011). Deze natuurbeelden

driedimensionale structuur van cognitieve, normatieve en

zeggen meer over hoe mensen zichzelf zien in relatie tot

expressieve elementen kunnen vertonen en via deze

die natuur, dan over de natuur zelf. Schouten (2005)

kaders opvattingen en gedragingen over natuur

beargumenteert dat natuurbeelden daarmee een

beïnvloeden, sturen en structureren. Deze definitie wordt

weerspiegeling van zelfbeelden of mensbeelden zijn; het

in paragraaf 3.3.1 toegelicht en verantwoord. Vervolgens

mensbeeld en natuurbeeld als elkaars spiegelbeeld.

wordt in paragraaf 3.3 inhoudelijk ingegaan op specifieke
indelingen van natuurbeelden en de structuur van

Met name binnen de context van een land met een hoge

afzonderlijke natuurbeelden.

dichtheid aan ruimtelijke plannen als Nederland, is die
betekenisgeving van groot belang en vormt de kern van de

In Nederland is reeds veel onderzoek gedaan naar

Nederlandse natuurbescherming. Natuur kan niet los van

natuurbeelden. Buijs (2009a, p. 418) spreekt in dit verband

de maatschappij gezien worden:

zelfs van een ‘research tradition’. Het onderzoek naar
natuurbeelden is voortgekomen uit het onderzoek naar

“De waarneming, waardering en betekenisgeving van

milieubesef uit de jaren ’70, welke ontstond door een

natuur is het werk van mensen. Natuur bestaat zonder

groeiend bewustzijn met betrekking tot milieuproblemen.

mensen, maar krijgt alleen betekenis binnen de context van

Onderzoek naar natuurbeelden kwam op in de jaren ’90 en

de menselijke samenleving. Daarmee zouden we natuur

richtte zich aanvankelijk met name op het inventariseren

zelfs tot het domein van het cultuurlandschap kunnen

en typeren van verschillende natuurbeelden in de

rekenen. Zonder cultuur wordt er ook geen natuur

maatschappij. Jacobs e.a. (2002) noemen als een van de

onderscheiden” (Renes, 2006, p. 111).

redenen voor de opkomst van het
natuurbeeldenonderzoek de in die periode toenemende

Wat mensen als betekenisvol beschouwen is in hoge mate

problemen met draagvlak voor natuurbeleid (Jacobs e.a.,

afhankelijk van de wijze waarop ze naar de wereld kijken

2002, p. 27). Ondertussen lijkt het onderzoek naar

(Bos e.a., 2008, p. i). De wijze waarop mensen natuur
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natuurbeelden ‘aardig uitgeëvolueerd’: er is bekend welke

e.a., 2002, p. 9).

natuurbeelden ongeveer leven in de Nederlandse
samenleving en op welke punten deze natuurbeelden

Verschillende natuurbeelden ontstaan door relaties tussen

verschillen, hoewel er door wetenschappers verschillende

inhoudelijke verschillen in de dimensies. Keulartz e.a.

indelingen geformuleerd zijn (Jacobs e.a., 2002, p. 27).

(2000) beargumenteren dat er vaak een eenzijdige nadruk
op cognitieve aspecten van natuurbeelden gelegd wordt,

Natuurbeelden worden opgevat als zijnde opgebouwd uit

met als gevolg dat ethische en esthetische overwegingen

drie dimensies: een cognitieve, normatieve en expressieve

onvoldoende aandacht krijgen, waardoor de

dimensie. Volgens van der Windt e.a. (2006, p. 216)

meerdimensionale waardenstructuur van natuurbeelden

corresponderen de drie dimensies met drie klassieke

grotendeels verwaarloosd wordt (Keulartz e.a., 2000, p.

filosofische vragen: wat is waar?; wat is juist?; en wat is

19). Ook Buijs (2009a) benadrukt het belang om het

mooi? (tabel 3.1). In het verlengde hiervan worden de drie

dynamische karakter van de relaties tussen de

dimensies met betrekking tot natuur dan ook vaak opgevat

natuurdimensies voorop te stellen in onderzoek naar de

als een ecologische, ethische en esthetische dimensie

structuur van natuurbeelden. Eerder onderzoek naar

(bijvoorbeeld Keulartz e.a., 2000; Jacobs e.a., 2002, p. 9;

natuurbeelden zou te veel gericht zijn op één element van

Jacobs, 2006). Uit deze natuurdimensies komen

het begrip van natuur door mensen, waardoor het

verschillende vragen voort (tabel 3.1; gebaseerd op

holistische karakter van natuurbeelden genegeerd wordt

Schouten in Trouw, 2011; van Ool & Schouten, 2011, pp. 1-

(Buijs, 2009a, p. 418; p. 428).

2). Aan de hand van de drie dimensies kan de grote variatie
aan opvattingen over natuur gestructureerd worden met

Natuurbeelden ontstaan niet door een optelsom van de

natuurbeelden. De dimensies komen samen in

natuurdimensies, maar door interactie hiertussen. Volgens

natuurbeelden en de natuurbeelden zijn opgebouwd uit de

Keulartz e.a. (2000, p. 18) is het onderscheid tussen de

dimensies (Schouten, 2011, p. 7). Natuurbeelden zijn dan

dimensies in veel eerder onderzoek te star: “in de directe

op te vatten als netwerken of arrangementen van

beleving van landschap en leefomgeving zijn waarneming

ecologische (cognitieve), ethische (normatieve) en

en waardering innig met elkaar verweven, het één is niet

esthetische (expressieve) elementen (Keulartz e.a., 2000, p.

oppervlakkiger en minder geworteld dan het ander. De

31; van der Windt e.a., 2006, p. 213). De waarde en

voorstellingen die wij in de theoretische en technische

toepasbaarheid van de natuurdimensies is al vaak uit

omgang met natuur ontwikkelen kunnen niet los gezien

empirisch onderzoek gebleken (Buijs, 2009a, p. 419). In de

worden van de manier waarop we onze verhouding tot de

volgende paragrafen worden de drie dimensies in detail

natuur in normatief opzicht beoordelen” (Keulartz e.a.,

toegelicht, waarna in paragraaf 3.3.1 een definitie van

2000, pp. 18- 19). Ook in recenter onderzoek wordt soms

natuurbeelden gevormd wordt.

nog een starre scheiding gehanteerd. Zo wordt in een
recente scriptie over wildernis van een medewerkster van

De drie natuurdimensies staan niet op zichzelf, maar zijn

Staatsbosbeheer ook een dergelijk star onderscheid

sterk verweven. Uit eerder onderzoek naar natuurbeelden

aangehouden. Wolf (2012) brengt een scheiding aan

als opgebouwd uit natuurdimensies is reeds gebleken dat

tussen de fysieke (ruimtelijke) wildernis, de

de cognitieve, normatieve en expressieve betekenissen van

wilderniservaring en ‘wildheid’ (ethisch) (Wolf, 2012, p.

natuurbeelden sterke samenhang vertonen. Dit betekent

11). Haar model is in feite een variant op de respectievelijk

dat mensen hun ideeën over wat natuur is (cognitief), hoe

cognitieve, expressieve en normatieve dimensie. De starre

mensen met natuur dienen om te gaan (normatief) en hoe

scheiding doet echter af aan de complexiteit van het thema

ze natuur beleven (expressief), aan elkaar koppelen (Jacobs

wildernis en doet teniet aan het dynamische karakter van

Tabel 3.1: De drie dimensies van abstract naar concreter en gericht op natuur, 2013
Abstract -------------------------------------------------------------------> concreter
Wat is waar?

Cognitief

Ecologisch

Wat wordt onder natuur verstaan?
Wat is natuur en wat niet?

Wat is juist?

Normatief

Ethisch

Hoe dienen mens en natuur zich tot elkaar te verhouden?
Hoe dienen mensen met natuur om te gaan?

Wat is mooi?

Expressief

Esthetisch

Wat is mooie natuur?
Hoe beleven en waarderen mensen natuur?
Welke ervaringen roept de natuur op?
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de dimensies. De verschillende dimensies zijn immers van

functionele belangen op na houden dan een vrijwilliger

invloed op elkaar. Wel bestaan er twijfels over het bestaan

actief als natuurbeschermer, aldus Buijs e.a. (2006a, p. 386).

van een relatie tussen de cognitieve en normatieve

Deze benadering, waarin visies op natuur benaderd

dimensie: “als men bijvoorbeeld alleen ongerepte zee ziet

worden vanuit functionele belangen van bepaalde

als echte natuur volgt daar nog niet uit dat men vindt dat

beroeps- of bevolkingsgroepen, is volgens Keulartz e.a.

men nooit mag ingrijpen in de zee. Algemener gesteld: uit

(2000) een typische tendens van het onderzoek uit de jaren

feiten (cognitieve betekenissen) volgen geen normen

’90 (Keulartz e.a., 2000, p. 13).

(normatieve betekenissen)” (Jacobs e.a., 2002, p. 75). De
relatie tussen de normatieve en expressieve dimensie is

De veelal eenzijdige nadruk op de cognitieve

minder omstreden. Zo is de waardering van natuur van

natuurdimensie en daarmee op belangen is in de literatuur

invloed op de beleving van natuur en de wijze waarop

breed bekritiseerd. Het voornaamste bezwaar is dat de te

iemand natuur beleeft wordt onder andere beïnvloed door

sterke nadruk op belangen en de cognitieve dimensie kan

de normatieve opvattingen die iemand over natuur heeft.

leiden tot verharding (Keulartz e.a., 2000, p. 16). De

Buijs vat de expressieve dimensie op als van invloed zijnde

functionalistische benadering, waarin de nadruk ligt op de

op natuurbeelden, maar ziet de expressieve dimensie niet

menselijke belangen, loopt immers continu het gevaar het

als onderdeel daarvan (Buijs e.a., 2006a, p. 383). Dit is

debat over natuurbeleid te reduceren tot strategische

vreemd gezien het feit dat hij zelf de verwevenheid van de

transacties, waarbij enkel instrumentele en cognitieve

expressieve dimensie met de normatieve aangeeft,

aspecten meetellen en machtsmiddelen uiteindelijk de

wanneer hij uiteenzet dat er een duidelijk onderscheid te

doorslag geven (Keulartz e.a., 2000, p. 13; p. 31). Wanneer

maken is tussen de normatieve aspecten van

een dergelijk conflict opgevat wordt als belangenconflict,

natuurbeelden die mensen bezitten wanneer gekeken

wat veelal gebeurt in natuurbeleid, bestaat immers de

wordt naar de specifieke relatie die deze mensen met de

neiging om ook de aan het debat deelnemende partners te

natuur hebben (Buijs e.a., 2006a, p. 384).

gaan benaderen als stakeholders. Hierdoor richt de
discussie zich nog louter op het bereiken van een voor alle

Het uitgangspunt in dit onderzoek is dat de drie

stakeholders acceptabele compromis tussen de

natuurdimensies niet op zichzelf staan en onderling

verschillende belangen, waarbij de stakeholders geneigd

verweven zijn. Om deze paragraaf leesbaar in te delen

zullen zijn zich als harde onderhandelaars op te stellen om

worden ze in dit hoofdstuk echter wel afzonderlijk

het maximale voor hun achterban te behalen, waarbij

behandeld (§ 3.2).

eerder machtsmiddelen dan argumenten ingezet zullen
worden (Deliège, 2009, p. 51). Dit kan leiden tot

Belangen, waarden en emoties
In het verleden was er in Nederlands onderzoek naar het
denken over natuur niet altijd aandacht voor alle drie
natuurdimensies, en waar deze er wel was lag, en ligt nog
steeds, de nadruk vaak op één dimensie. Met name de
aandacht voor de expressieve dimensie is pas recent
ontstaan. Tot in de jaren ’90 werden de expressieve en de
normatieve dimensie ‘stelselmatig veronachtzaamd’ en
ging de wetenschappelijke aandacht uit naar de cognitieve
dimensie (Keulartz e.a., 2000, p. 17). In die periode kende
het Nederlandse natuurbeleid een sterk functionele
insteek. Uitgangspunt was de vraag wat de natuur de mens
kon bieden en welke functie de natuur voor de mens kon
vervullen (Keulartz e.a., 2000, p. 15), kortom de natuur ging
voornamelijk over menselijke belangen (Keulartz e.a.,
2000, p. 31). De verschillende belangen die mensen met
betrekking tot natuur hebben, leiden tot verschillende
natuurbeelden (Jacobs e.a., 2002, p. 19). Verschillende
belangen ontstaan volgens sommige wetenschappers uit
verschillende beroeps- en bevolkingsgroepen. Zo zou een
boer, van het land afhankelijk voor zijn werk, er sterker

ondemocratische machtsvorming. Uit onderzoek van van
der Windt e.a. (2006) kwam naar voren dat deze belangen
in het natuurbeleid vaak dusdanig sterk meespelen dat ze
het debat over verschillende visies op natuur volledig doen
verstikken (van der Windt e.a., 2006, p. 213).
De functionalistische benadering met haar focus op
belangen en de cognitieve dimensie werd eind jaren ’90
verrijkt door ook de normatieve dimensie uitdrukkelijk aan
de orde te stellen (Keulartz e.a., 2000, p. 17). In deze
benadering staan naast belangen, ook waarden centraal.
Waar belangen onderhandelbaar zijn omdat ze
gerechtvaardigd kunnen worden met strategische
middelen, zijn waarden dat niet, omdat waarden slechts
met argumentatieve middelen gerechtvaardigd kunnen
worden (Keulartz e.a., 2000, p. 31). Waarden zijn te
definiëren als richtlijnen van wat moreel, wenselijk of juist
is en worden opgevat als zijnde vrij stabiel en objecten en
situaties overstijgend (Buijs, 2009a, p. 419). Volgens Nevers
e.a. (2006, p. 109) zijn deze waarden verbonden met onze
opvattingen over de relatie tussen mens en natuur
(normatieve dimensie) en met natuurbeelden. Opvattingen
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over de relatie tussen mens en natuur weerspiegelt wat

3.2.1

Cognitieve dimensie: wat is natuur?

mensen wenselijk en onwenselijk achten en is van invloed
op de wijze waarop natuurlijke omgevingen in nieuwe

De cognitieve dimensie van natuurbeelden gaat over de

situaties worden opgevat (Nevers e.a., 2006, p. 109).

vraag wat mensen onder natuur verstaan (van Ool &
Schouten, 2011). Wat wordt wel als natuur beschouwd en

Hoewel de toevoeging van de normatieve dimensie met

wat juist niet? Regenwouden in de Amazone? Een

haar nadruk op waarden, aan de cognitieve dimensie met

aardappelveld? Is bepaalde natuur ‘meer’ natuur dan

haar nadruk op belangen, een verrijking bleek voor het

andere natuur? Is een vogel op een dak natuur? En

onderzoek naar natuurdimensies en natuurbeelden en de

wanneer diezelfde vogel naar een natuurgebied vliegt, is

praktijk van natuurbeheer, wordt tegenwoordig in de

de vogel dan ‘meer’ natuur? Behoren mensen ook tot ‘de

literatuur ook deze indeling als te beperkt opgevat. Het

natuur’? Al deze vragen staan centraal in de cognitieve

uitgangpunt van twee natuurdimensies verwaarloost

natuurdimensie. Kortom, hoe wordt natuur gedefinieerd?

immers de expressieve dimensie nagenoeg geheel
(Keulartz e.a., 2000, p. 19). De toevoeging van de

Eén aspect van de cognitieve dimensie is context: “flowers

expressieve aan de cognitieve en normatieve

in a natural setting are nature, the same flowers in a vase

natuurdimensie geldt als een waardevolle verbreding van

are not” (de Groot e.a., 2006, p. 10). Twee andere aspecten

eerdere theorieën met betrekking tot het denken over

zijn spontaniteit en zelfregulering: veel ecologen hanteren

natuur. In de expressieve dimensie draait het om de

deze aspecten als criteria voor natuur. Soorten dienen zich

emotionele betekenissen die mensen aan natuurlijke

in deze opvatting spontaan te vestigen en natuurlijke

omgevingen toekennen (Buijs e.a., 2006a, p. 377). De

processen dienen zelfregulerend te zijn. Een vervolgvraag

expressieve dimensie met haar nadruk op emoties wordt

is dan echter hoeveel zelfordenend vermogen nodig is om

door wetenschappers nog relatief weinig onderzocht (zie

iets natuur te noemen, oftewel hoe autonoom en

ook § 3.2.3). Niet alleen in de wetenschap, maar ook bij

onafhankelijk van de mens dient natuur te zijn voordat

natuurorganisaties blijkt de nadruk nog vaak te liggen op

mensen deze als natuur opvatten (van Ool & Schouten,

de normatieve en cognitieve natuurdimensie en is relatief

2011, p. 2). Of met andere woorden: “bij hoeveel

weinig aandacht voor emoties. Zo licht Staatsbosbeheer

menselijke invloed beginnen we iets cultuur te noemen?”

zijn praktijk van natuurbeheer als volgt toe:

(van Ool & Schouten, 2011, p. 3).

“Het blijft een kwestie van wikken en wegen van belangen.

Onduidelijkheid over verschillen in gehanteerde definities

Van zorgvuldig omgaan met schaarse waarden. [..]

van natuur kunnen leiden tot miscommunicatie in

Staatsbosbeheer ziet het terreinbeheer als een grote puzzel

natuurbeleid. In Nederland heerst geen consensus over de

van belangen.” (Staatsbosbeheer, 2010a, p. 7).

betekenis van natuur. Er bestaan uiteenlopende
opvattingen over wat natuur is, met name met betrekking

In onderzoek van Buijs (2012) kwam echter naar voren dat

tot de ‘wildheid’ van natuur en haar functioneren

van de drie natuurdimensies de expressieve dimensie

verschillen de meningen sterk (Buijs e.a., 2006a, p. 382). Zo

onder de bevolking het sterkst speelt. Waar deskundigen

rekenen ecologen die alleen wildernis als ‘echte’ natuur

de cognitieve natuurdimensie voorop stellen, hechten

opvatten terreinen die niet geheel onafhankelijk zijn van

burgers meer waarde aan beleving en emoties en daarmee

de mens niet meer tot natuur (van Ool & Schouten, 2011, p.

aan de expressieve natuurdimensie (Buijs, 2012). In

6). Uit een onderzoek van Buijs (2006a) bleek dat 36% van

hoofdstuk 1 bleek reeds dat maatschappelijke uitingen

de respondenten van mening was dat akkerland dat

over natuur (en met name ook over wildernis) sterk op

gebruikt werd voor de productie van voedsel per definitie

emoties gericht zijn, zoals met betrekking tot de grote

geen natuur is. Echter benoemde ook 34% van de

grazers in de Oostvaardersplassen. André van der Zande,

respondenten in zijn onderzoek akkerland juist als

voormalig directeur-generaal van LNV, pleit voor het

(tenminste gedeeltelijk) natuur. Meer overeenstemming

betrekken van emotie bij natuurbeleid. Hij zet uiteen dat

met betrekking tot de cognitieve dimensie van natuur vond

emoties en de belevingswaarde van natuur niet langer

Buijs in zijn onderzoek met betrekking tot de relatie tussen

gezien dienen te worden als ‘onwetenschappelijke

natuur en culturele elementen in natuur. De meeste

subjectieve borrelpraat’ en pleit voor erkenning van de

respondenten achtten natuur minder waardevol wanneer

emotionele en spirituele betekenis die natuur voor mensen

er bebouwing (zoals moderne windmolens) zichtbaar was,

heeft (van der Zande in Bionieuws, 2004).

en beschouwen natuur en cultuur als twee aparte
entiteiten (Buijs e.a., 2006a, pp. 382-383).
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De cognitieve dimensie is te structureren door een

Van der Windt e.a. (2006) benadrukken het belang van de

hiërarchie aan te brengen van een brede tot smalle

normatieve natuurdimensie met betrekking tot het terrein

definitie van natuur. Aan de ene kant van dit continuüm

van natuurbescherming: “the ethical role is almost

staat de brede definitie, waarin alles wat ‘natuurlijk’ is, als

existential for nature conservation” (Van der Windt e.a.,

natuur gedefinieerd wordt: van een bloem tussen de tegels

2006, p. 216). In de discussie rondom het belang van

en een vogel op het dak tot regenwouden in de Amazone.

natuurbescherming komen twee wezenlijke waarden naar

Aan de andere kant van dit continuüm staat de smalle

voren: de waarde die de natuur voor de mens

definitie, waarin natuur pas natuur is wanneer menselijke

vertegenwoordigt en de waarde die de natuur in en voor

invloed volledig ontbreekt, zowel in het verleden als

zichzelf heeft (van Ool & Schouten, 2011, p. 7). Van Ool &

heden. De smalle definitie beperkt de natuur tot hoogstens

Schouten (2011) gaan in hun artikel met de passende naam

enkele voor de mens onbegaanbare plekken buiten de

‘Mag een nachtegaal er ook zijn?’ in op de vraag of de

bebouwde wereld. In Nederland is er geen sprake (meer)

natuur naast nut voor de mens ook een waarde in en voor

van dergelijke natuur, en sommige wetenschappers uiten

zichzelf heeft, een ‘intrinsieke waarde’, waarop geen

zich daar kritisch/spijtig over: “De Nederlanders hebben

eenvoudig antwoord te geven is, omdat:

niet alleen hun oorspronkelijke landschap verwoest, maar
ook de herinnering daaraan” (Vera & Buissink, 2001, p.

“het vereist dat je hebt nagedacht over de plek die je als

195).

mens op aarde inneemt en over hoe je vanuit dat
perspectief de wereld ziet. Vind je dat de mens – al dan niet

3.2.2

Normatieve dimensie: relatie mens-

natuur

door God of een hogere macht op aarde geplaatst – boven
de natuur verheven is en naar willekeur over haar mag
beschikken? Of vind je dat de mens buiten de natuur staat
maar wel een zorgplicht voor haar heeft? Of is de mens

De normatieve dimensie gaat over de vraag welke waarde

misschien een onderdeel van de natuur? Maar dan wel een

mensen toekennen aan natuur (van Ool & Schouten, 2011)

bijzonder onderdeel, omdat hij met zijn rationale

en valt binnen de natuurethiek. In deze ‘ethische’ dimensie

vermogen er ook weer los van kan staan?” (van Ool &

staat de vraag centraal wat met betrekking tot de relatie

Schouten, 2011, p. 7).

mens-natuur als goed en wat als slecht wordt gezien (van
den Born, 1992, p. 31). De meest fundamentele vraag met

Deze gedachtegang maakt het mogelijk de verschillende

betrekking tot de normatieve dimensie is of mensen zich

opvattingen binnen de normatieve natuurdimensie te

überhaupt druk moeten maken om de natuur,

structureren. Tussen de hierboven toegelichte

onafhankelijk van het soort natuur (van der Windt e.a.,

verschillende opvattingen op de relatie tussen mens en

2006, p. 216; van Ool & Schouten, 2011, p. 7). Dienen

natuur is namelijk een hiërarchisch continuüm aan te

mensen natuur te beschermen en zo ja, in welke mate en

brengen van antropocentrisch naar ecocentrisch; twee

waarom? Hoe dienen mens en natuur zich tot elkaar te

belangrijke en tegengestelde posities uit de milieuethiek

verhouden? Net als bij de cognitieve dimensie, bestaan ook

(Keulartz e.a., 2000, p. 37). De visie op de relatie tussen

in de normatieve dimensie zeer uiteenlopende opvattingen

mens en natuur verschuift op dit natuurfilosofische

over deze vragen (Buijs e.a., 2006a, p. 384).

continuüm respectievelijk van een visie waarin de mens
voorop gesteld wordt naar een visie waarin de natuur

De relatie tussen mens en natuur is veel onderzocht. Een

voorop gesteld wordt. In plaats van de term ‘ecocentrisme’

toepasselijk citaat over dit onderzoeksterrein komt van

worden soms andere termen gehanteerd, zoals

Davies: “characteristics of nature-society relationships have

‘fysiocentrisme’ (bijvoorbeeld Nevers e.a., 2006). In deze

been scientifically measured, economically calculated,

scriptie wordt het begrip ecocentrisme aangehouden als

ethically reasoned, psychologically derived, politically

tegengestelde positie van antropocentrisme.

influenced or culturally conditioned” (Davies, 2006, p. 88).
Davies vervolgt over de complexiteit van dit thema en de

In de antropocentrische houding wordt de mens gezien als

vele wijzen waarop de relatie tussen mens en natuur

losstaand van en verheven boven de natuur (Nevers e.a.,

wetenschappelijk te bestuderen is: “studying visions of

2006, p. 121). Antropocentrisme is gerelateerd aan de

nature-society relationships and the values that underpin

gevolgenethiek, waarbij het menselijk handelen is

them are beset with intransigent problems of containment

gerechtvaardigd indien de positieve gevolgen van het

and definition” (Davies, 2006, p. 88).

handelen de negatieve gevolgen overtreffen. Voordelen
van natuurbehoud omvatten onder andere materiële
goederen zoals voedsel, brandstof, medicijnen, maar ook

| 43

diensten, zoals de kringloop van voedingsstoffen.

nadruk veelal ligt op de intrinsieke waarde van natuur,

Daarnaast biedt de natuur immateriële goederen, zoals

domineren.

wetenschappelijke informatie en plezier. De nadelen van
natuurbehoud omvatten onder andere beperkingen op de

Freddes e.a. (1998) bieden een kritische blik op het

menselijke economische groei en natuurlijke bedreigingen

onderscheid tussen antropocentrisme en ecocentrisme

zoals ziekten en gevaarlijk dieren (Van der Windt e.a.,

door te stellen dat antropocentrisme slechts een andere

2006, p. 216). Volgens het antropocentrisme is de natuur

vorm van ecocentrisme is en pleiten ervoor de blik op

enkel waardevol vanwege haar nut voor de mens: de

natuur als een menselijke te erkennen: “ook als we

instrumentele waarde van de natuur. Nevers e.a. (2006)

proberen onze menselijk blik weg te redeneren, blijft dat

vatten de fundamentele metaforische dimensies van

een menselijke poging, passend in een lange traditie van

antropocentrisme als volgt samen: (1) de natuur is anders

menselijk verlangen om boven of buiten het menselijke te

(dan mensen); (2) mensen staan buiten de natuur en

treden. Ecocentrisme blijkt toch altijd weer

kunnen de natuur beheren, gebruiken of manipuleren; en

antropocentrisme in travestie” (Freddes e.a., 1998, p. 16).

(3) het belang van mensen (gezien in dimensies van

Ook Drenten (2002) benadrukt een soortgelijk kritisch

omvang of macht) is groots. Dit is volgens hen de

standpunt door uiteen te zetten dat degenen die zich in

opvatting van moderne wetenschap en de bron van haar

hun argumenten op de belangen voor de natuur an sich

enorme beheersing van de natuur (Nevers e.a., 2006, p.

beroepen, dit vanuit een persoonlijk belang en een

121).

bepaalde opvatting over de natuur doen: “kennelijk vinden
de milieuactivisten het behoud van een bepaalde diersoort

In de ecocentrische houding wordt de mens daarentegen

heel belangrijk, maar terwijl ze doen voorkomen dat ze

boven- noch ondergeschikt gesteld aan de natuur en wordt

protesteren tegen het uitsterven van soorten uit naam van

de natuur een intrinsieke waarde toegekend. Ecocentrisme

de natuur, spreken ze eigenlijk vanuit een bepaalde

houdt in dat alle natuur, of tenminste een deel van de

natuuropvatting” (Drenthen, 2002). Olwig (1995) uit zich in

natuur, een waarde op zichzelf heeft, ongeacht haar nut

dit kader kritisch over een aan natuur toe te kennen

voor de mens (van der Windt e.a., 2006, pp. 216-217;

intrinsieke waarde en beargumenteert dat het hierbij nog

Nevers e.a., 2006, p. 121). De intrinsieke waarde wordt

steeds gaat om het uiten van menselijke waarden: “the

vaak gebaseerd op een overweging van de autonomie en

values that humans place in physical nature are displaced

zelfregulering van de natuur (van der Windt e.a., 2006, p.

and obscured when they are made to appear to derive

217). In het ecocentrisme zijn de fundamentele

from the objective authority of that nature rather than

metaforische dimensies volgens Nevers e.a. (2006)

from a subjective human source” (Olwig, 1995, pp. 399-

tegengesteld aan die in het antropocentrisme: (1) niet-

400).

menselijke natuur en mensen worden opgevat als
soortgelijk, maar niet noodzakelijk identiek; (2) mensen

Binnen het ecocentrisme worden door verschillende

worden gezien als onderdeel van de natuur; en (3) de rol

wetenschappers verschillende nuances aangebracht. Zo

van de mens ten opzichte van de rest van de natuur wordt

onderscheiden Nevers e.a. (2006) onderscheiden het

beschouwd als ten hoogste tijdelijk van grote betekenis,

ecocentrisme drie verschillende posities. Elke positie kent

maar uiteindelijk onbeduidend (Nevers e.a., 2006, p. 122).

een intrinsieke waarde toe aan verschillende cognitieve
elementen van natuur. De drie posities die Nevers e.a.

In Nederland is meer steun voor de ecocentrische houding

(2006) indelen zijn ‘pathocentrisme’, ‘biocentrisme’ en

dan de antropocentrische. Zo bleek uit een onderzoek van

‘holisme’. Pathocentrisme kent enkel intrinsieke waarde

Volker en Buijs (1997, p. 241) dat 78% van de Nederlanders

toe aan de onderdelen van de natuur die gezien worden

van mening was dat mensen niet mogen heersen over de

als in staat zijnde tot lijden (pathos is Grieks voor pijn of

natuur. Voorts vond 85% van de Nederlanders dat door de

lijden), bijvoorbeeld bepaalde grote dieren. Biocentrisme

mens veroorzaakte natuurverandering grote moeilijkheden

kent alle levende organismen intrinsieke waarde toe. Tot

kan veroorzaken (Volker & Buijs, 1997). Buijs (2006a, p.

slot kent het holisme alles, zowel biotisch als a-biotisch,

383) verklaart dit door te wijzen op de Nederlandse

intrinsieke waarde toe (Nevers e.a., 2006, p. 121). Op het

situatie, waarbij de natuur meer verbonden is met ‘decor’

continuüm van antropocentrisme tot ecocentrisme is

dan met ‘life requirement en dat het Nederlandse

holisme dan aan het uiteinde van ecocentrisme te plaatsen

landschap steeds meer van een productielandschap

en biocentrisme en pathocentrisme meer richting

verandert in een consumptielandschap. Als gevolg hiervan

antropocentrisme, omdat binnen deze twee opvattingen

zouden romantische beelden van natuur, waarbij de

de betekenis van de mens nog steeds aanzienlijk is (Nevers
e.a., 2006, p. 122).
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en dat zonder dit onderscheid verantwoord natuurbeheer
Buijs (2009a) brengt op basis van onderzoek naar

onmogelijk is (Keulartz e.a., 2000, p. 38).

natuurbeelden onder burgers een andere nuance aan in
het continuüm van antropocentrisme tot ecocentrisme,
door een derde positie op dit continuüm te onderscheiden:
biocentrisme. Aan de non-antropocentrische kant van het
continuüm zijn volgens Buijs twee interpretaties te
onderscheiden welke beide de intrinsieke waarde van
natuur voorop stellen: een individualistische en een
holistische. Buijs typeert deze waarden als biocentrisch en
ecocentrisc, welke verschillen in focus qua intrinsieke
waarde. De individualistische houding legt de focus op
individuele planten en dieren, terwijl de holistische
houding de focus legt op systemen als het ecosysteem,
habitats of soorten. Dit hangt ook samen met de wijze
waarop vanuit deze houdingen natuurbescherming wordt
gezien. Volgens de individualistische houding dienen
individuele dieren en planten bescherming te genieten,
terwijl de holistische houding gericht is op de integriteit en
kwaliteit van het ecosysteem. Uit het onderzoek van Buijs
kwam naar voren dat respondenten die biocentrische
waarden uitten (individualistische houding) moeite hadden
dat individuele bomen gekapt werden of de
leefomstandigheden van dieren bedreigd werden, voor de
verbetering van (abstracte) ecosystemen. Zo uitten deze
respondenten moeite met het verwijderen van exotische
soorten. Respondenten die ecocentrische waarden hadden
achtten de levens van individuele dieren en planten
daarentegen ondergeschikt aan de waarde van natuurlijke
processen en de bescherming van biodiversiteit (Buijs,
2009a, p. 428; Buijs e.a., 2011, p. 331).
Keulartz e.a. (2000) maakten dit onderscheid reeds in 2000,
maar niet zoals Buijs onder burgers, maar onder
milieufilosofen. Zij stellen dat de dier-ethici (de
individualisten onder de milieufilosofen) uitsluitend
individuele dieren en planten als moreel relevant
beschouwen en dat de milieu-ethici (holisten) enkel morele
relevantie toekennen aan populaties en ecosystemen
(Keulartz e.a., 2000, p. 37). Volgens Keulartz e.a. ontstond
rond 1980 discussie tussen individualisten en holisten over
welke houding waardevoller is en over de vraag welke
partij het brede terrein van de milieu-ethiek kon opeisen.
Waar de individualisten stellen dat zorg die aan individuele
planten en dieren besteed wordt uiteindelijk het gehele
milieu ten goede zal komen, doen holisten dit argument af
als ‘ecologisch ongeletterd’. Zij stellen dat er vanuit de
individualistische houding geen onderscheid tussen wilde
en gedomesticeerde, inheemse en uitheemse, zeldzame en
talrijke soorten gemaakt kan worden, dat een dergelijk
onderscheid enkel op systeemniveau gemaakt kan worden,

Grondhoudingen
Een indeling van verschillende opvattingen met betrekking
tot de normatieve natuurdimensie is te maken aan de hand
van grondhoudingen. Het concept is naar voren gebracht
door milieufilosofen. De milieufilosofische discussie en
classificatie van grondhoudingen startte als Angelsaksische
filosofische traditie en werd enkele jaren later doorgezet
door Nederlandse filosofen (van den Born, 2006, p. 64). In
Nederland hebben onder andere Zweers (1995) en de
Groot (1999) een indeling van grondhoudingen
ontworpen.
Het gaat bij grondhoudingen om “ethiek in brede
wereldbeschouwelijke zin” (Keulartz e.a., 2000, p. 18).
Grondhoudingen worden door Langers e.a. (2002)
gedefinieerd als “visies over de positie van de mens ten
opzichte van de natuur, oftewel de verhouding tussen
natuur en cultuur” (Langers e.a., 2002, p. 22). Volgens van
Ool en Schouten (2011) ligt in een grondhouding besloten
hoe mensen zichzelf zien in relatie tot de natuur en hoe
mensen achten dat met natuur omgegaan dient te worden
(van Ool & Schouten, 2011, p. 14). Volker en Buijs (1997)
typeren grondhoudingen als interpretatiekader waarmee
mensen beoordelen waarom natuur al dan niet van
waarde is:
“Grondhoudingen zijn fundamentele opvattingen over de
betekenis van natuur voor de mens. Ze zijn relatief stabiel
en duurzaam. Grondhoudingen gaan over de verhouding
mens-natuur en werken door in keuzes en gedrag. Maar ze
zijn daarin weinig nauwkeurig omdat een grondhouding
nog ruimte laat voor talloze gedragsmogelijkheden. Ze zijn
dan ook vooral een interpretatiekader: natuur wordt op
basis van grondhoudingen een zinvolle categorie voor
mensen en het kader verschaft mensen een antwoord op
waarom-vragen, bijvoorbeeld waarom natuur waardevol
is” (Volker & Buijs, 1997, pp. 241-242).
In grondhoudingen komen alle drie dimensies (normatief,
cognitief en expressief ) samen, maar komt de normatieve
dimensie het sterkst naar voren omdat de relatie tussen
mens en natuur centraal staat (Bos e.a., 2008, p. 3). Daarom
wordt in deze paragraaf op grondhoudingen ingegaan. De
overlapping met de andere dimensies is typisch in de
analyse van beelden van natuur. Grondhoudingen worden
in de literatuur gerangschikt op de as met als uiterste
posities antropocentrisme en ecocentrisme. Er bestaan
verschillende typologieën van grondhoudingen op basis
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van de tegenstelling van deze as. Een indeling in vier

de gehele mensheid en wordt de mens geacht goed voor

grondhoudingen is het meest gangbaar, maar er bestaan

de natuur te zorgen zodat toekomstige generaties haar

ook indelingen in vijf of zes grondhoudingen (Trouw,

ook kunnen benutten (van den Born, 1992, p. 31; Schouten

2011). In elke typologie is de strekking echter vergelijkbaar.

in Trouw, 2011; de Groot e.a., 2006, p. 11). De algemene

Hieronder wordt een typering van zes grondhoudingen

toon van deze grondhouding is conservatief, de nadruk ligt

uiteengezet, gebaseerd op de indelingen van Zweers

op het behoud van de hulpbronnen; het kapitaal van de

(1995) en de Groot (1999).

eigenaar waarvan de mens de rente mag genieten. De
strekking is echter nog steeds hoofdzakelijk gericht op de

De despoot stelt zichzelf boven de natuur en ziet de natuur

mens (Keulartz e.a., 2000, p. 38).

als iets dat naar believen door de mens geëxploiteerd mag
worden (Schouten in Trouw, 2011; van den Born, 1992, p.

De partner beschouwt de natuur als evenwaardig aan de

31). Deze grondhouding staat ook bekend als ‘heerser’: de

mens. Volgens deze grondhouding is de natuur anders dan

mens is heerser over de natuur, en heeft zichzelf het recht

de mens; de natuur staat buiten de mens. Mensen kunnen

en de kunde toegekend om de natuur te domineren. De

de natuur leren kennen en dienen op basis van

natuur heeft buiten de mens om geen waarde (Jacobs e.a,

gelijkwaardigheid samen te werken, teneinde zowel de

2002, p. 17). Uitbuiting van de natuur is geoorloofd (Bos

doeleinden van de mens als de natuur te realiseren (Jacobs

e.a., 2008, p. 3). De despoot onderwerpt de natuur,

e.a, 2002, p. 17; Langers e.a., 2002, p. 22; van den Born,

desnoods met geweld, en voelt zich niet gehinderd door

1992, p. 31). Er wordt gestreefd naar integratie en

overwegingen van moraliteit (Keulartz e.a., 2000, p. 38).

harmonisering van mens en natuur. De relatie mens-natuur
kent een dynamische karakter, waarbij zowel

De verlicht heerser heerst net als de despoot over de

maatschappelijke belangen en waarden als

natuur en ziet de natuur als onvolmaakt. Deze vreemde en

natuurontwikkeling voor de natuur worden nagestreefd

wilde natuur moet daarom door de mens worden

(Keulartz e.a., 2000, p. 38). Vanwege de verwevenheid van

beschaafd (Bos e.a., 2008, p. 4). De verlicht heerser is zich

natuur en mens bestaat natuur volgens Bos e.a. (2008) bij

echter tegelijkertijd bewust van de menselijke

gratie van de menselijke bereidwilligheid rekening te

afhankelijkheid van de natuur en streeft er daarom naar de

houden met de belangen van de natuur (Bos e.a., 2008, p.

mogelijkheden van de natuur zoveel mogelijk tot

5).

ontwikkeling te brengen ten behoeve van het menselijk
nut, maar hij beschouwt uitbuiting en onderdrukking

De participant ziet de mens als deel van een grote

daarbij uit den boze (Keulartz e.a., 2000, p. 38). Vanuit deze

gemeenschap van leven; de participant voelt zich deel van

grondhouding wordt de natuur dus instrumenteel gezien,

de natuur. In deze grondhouding staat de natuur boven de

maar wordt tegelijkertijd (vanuit eigenbelang) de

mens en dient de mens niet te beslissen over de natuur

noodzaak erkend voorzichtig met de natuur om te gaan

(Jacobs e.a, 2002, p. 17; Langers e.a., 2002, p. 22). De mens

(Bos e.a., 2008, p. 4).

is niet alleen onderdeel van de natuur op biologisch
niveau, maar ook op een hoger, spiritueel niveau. De

De rentmeester staat boven de natuur, maar is er wel

verbondenheid van de mens met de natuur wordt als

verantwoordelijk voor. De mens wordt gezien als

bepalend gezien voor de identiteit van de mens, omdat de

beschermer van de natuur. De natuur heeft wel waarde

mens betekenis ontleent aan die natuur waardoor dit

van zichzelf, maar dient vooral als hulpbron voor de mens.

tenminste medebepalend is voor zijn zelfbeeld (van den

De mens moet over deze hulpbronnen hoeden (Jacobs e.a,

Born, 1992, p. 31; Keulartz e.a., 2000, p. 38). Volgens

2002, p. 17). De mens heeft de natuur in ‘beheer’. De

Schouten is deze grondhouding met name eigen aan

eigenaar van de natuur, voor wie de mens de natuur in

sommige Aziatische godsdiensten, maar sijpelt het

beheer heeft en aan wie de mens verantwoording schuldig

partnerschap van mens en natuur de laatste decennia ook

is, wordt verschillend geïnterpreteerd. In de christelijke

in Westerse samenlevingen door (Schouten in Trouw,

variant is dat God (van den Born, 1992, p. 31). Ook in het

2011).

Jodendom en de Islam wordt de natuur als eigendom van
een Schepper beschouwd en hebben mensen de plicht

Naast de hierboven beschreven grondhoudingen

goed voor de natuur te zorgen (Schouten in Trouw, 2011).

onderscheidt Zweers (1995) een vijfde grondhouding: unio

Daarnaast bestaat een seculiere variant van het

mystica, oftewel eenheid met de natuur. Deze

rentmeesterschap, waarin de natuur wordt opgevat als

grondhouding wordt geplaatst aan het uiterste van het

toebehorend aan alle toekomstige generaties. In deze visie

continuüm, aan de kant van het ecocentrisme. In deze

wordt de natuur gezien als gemeenschappelijk goed van

grondhouding valt de afzonderlijk ervarende ‘ik’ weg en

46 |

gaat op in een natuur die hierbij veelal een goddelijk

extreme grondhouding van de heerser over natuur sterk

karakter krijgt toegedicht (Keulartz e.a., 2000, p. 38). Het

wordt afgewezen (van den Born, 1992, p. 31). Uit een

gaat om een spirituele ervaring waarbij de identiteit van de

grootschalig kwantitatief onderzoek van van den Born

mens volledig wegvalt.

(2006) bleek dat de grondhoudingen rentmeester, partner
en participant die van heerser volledig hebben

Bovenstaande typologieën van grondhoudingen van

overgenomen. Ook uit onderzoek van van Ool en Schouten

Zweers (1995) en de Groot (1999) zijn gebaseerd op de as

(2011) kwam naar voren dat de heerserhouding de

van volledig antropocentrisch tot volledig ecocentristisch

afgelopen decennia aan kracht verloren heeft. Recent

(Keulartz e.a., 2000, p. 37). Het aanbrengen van dit

onderzoek heeft aangetoond dat 70 procent van de

continuüm wordt door van den Born (2006, p. 67)

Nederlanders de grondhouding van de rentmeester

bekritiseerd. Zij beargumenteert dat hierdoor het risico op

combineert met de grondhouding van de participant, en

misinterpretatie of ontkenning van andere interpretaties

zichzelf dus ziet als deel van de natuur en tegelijkertijd

ontstaat:

verantwoordelijk voor het welzijn van de natuur (Schouten
in Trouw, 2011; van Ool & Schouten, 2011, p. 14).

“One example of this is that mastership and partnership
resemble each other in the sense that they are both

Opvattingen over de relatie tussen mens en natuur zijn

voluntary (in other words: active, an orientation on action),

sterk gerelateerd aan filosofische, religieuze en ethische

while guardianship and participation both are more

standpunten (de Groot e.a., 2006, p. 10). Deze standpunten

'distanced', more contemplative (in other words; passive,

veranderen met de tijd, waardoor ook grondhoudingen

more distanced, more observing"). This may explain that

met de tijd aan verandering onderhevig zijn. In het

voluntarily inclined people or professions may 'jump' from

verleden zijn dan ook verschuivingen van grondhoudingen

mastership to partnership, without going to a guardianship

waar te nemen. Volgens van Ool en Schouten (2011)

stage'”(van den Born, 2006, p. 67).

overheerste in de geschiedenis van de westerse cultuur de
grondhouding van de heerser, waarin de mens boven de

De twee punten van kritiek die van den Born (2006)

natuur staat. De natuur werd gezien vanuit haar nut voor

hierboven geeft zijn slecht gefundeerd. Zo ligt de kern van

de mens en daarom werden in die periode nauwelijks

de typering van grondhoudingen langs de as in het

ethische richtlijnen voor de omgang met natuur

onderscheid tussen antropocentrisch en ecocentrisch, en

ontwikkeld. Hier kwam in de loop van de negentiende

niet zozeer van actief naar passief of andersom. Er zullen

eeuw verandering in. Als gevolg van de agrarische en

ongetwijfeld meer van dergelijke verschillen te vinden zijn

industriële revolutie werd de natuur sterk aangetast. Deze

tussen de grondhoudingen, waarvan de indeling niet

aantasting rees in de VS en Europa vragen over het recht

hiërarchisch te maken is in dezelfde volgorde als deze nu is

van de mens om de natuur zich toe te eigenen. Zo werd de

opgenomen, maar op deze kenmerken is de typering niet

natuur geleidelijk onderdeel van het ethische domein.

gebaseerd. Daarnaast betreft de indeling in

Twee ethische vooronderstellingen met verschillende

grondhoudingen geen faseringsproces: mocht de

waardeafwegingen kwamen hierbij naar voren. Zo werd

grondhouding van een persoon veranderen, dan hoeft dit

zorgvuldigheid in de omgang met de natuur geboden

niet hiërarchisch te gebeuren. Een dergelijke verandering

vanwege het belang van de natuur voor menselijk welzijn.

zal echter niet snel plaatsvinden omdat de

Daarnaast diende de natuur ook met respect behandelt te

grondhoudingen als redelijk duurzame constructies

worden, omdat deze een intrinsieke waarde

beschouwd worden (Volker & Buijs, 1997, pp. 241-242).

vertegenwoordigt (van Ool & Schouten, 2011, p. 130).

Kortom, het continuüm van volledig antropocentrisch tot
volledig ecocentristisch dient enkel om de

Grondhoudingen verschillen niet alleen in de tijd, maar

grondhoudingen te kunnen positioneren naar de mate

ook tussen culturen en aan deze culturen verbonden

waarin deze de mens of de natuur voorop stellen. Het

religies. Van oudsher treedt in zowel het christendom, het

hanteren van deze as wordt in dit scriptieonderzoek dan

jodendom als de islam de grondhouding van

ook als nuttig uitgangspunt voor de analyse van

rentmeesterschap naar voren, waarbij de natuur niet de

natuurbeelden en de normatieve natuurdimensie opgevat.

mens, maar de schepper toebehoort en dat de mens
daarom goed zorg dient te dragen voor de natuur (de

Veranderende grondhoudingen van Nederlanders
Uit onderzoek naar grondhoudingen onder de
Nederlandse bevolking bleek dat met name de meer

Groot e.a., 2006, p. 11). Nog steeds heerst de
grondhouding van de mens als heerser of beschermer
onder gelovigen meer dan onder niet-gelovigen (Jacobs
e.a, 2002, p. 17). Jacobs e.a. (2002) spreken hun
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verwachting uit dat als gevolg van de geleidelijke afname

laten. Deze mensen houden er niet alleen verschillende

van het belang van het Christelijke gedachtegoed én de

cognitieve en normatieve opvattingen over natuur op na,

opkomst van de groene bewegingen, er een verschuiving

maar beleven en waarderen de natuur ook verschillend. Zo

in grondhoudingen optreedt van de mens als heerser en

kennen sommigen de natuur bijvoorbeeld spirituele

rentmeester naar de mens als partner en participant

betekenis toe en weer anderen zien de natuur als decor

(Jacobs e.a, 2002, p. 17). Ook verklaren zij regionale

voor activiteiten (van Ool & Schouten, 2011, p. 17). Ook

verschillen in grondhoudingen als gevolg van de mate

bekendheid met een natuurlijke omgeving kan van invloed

waarin deze samenhangen met regionale verschillen in het

zijn op landschapsvoorkeuren en de wijze waarop een plek

belang dat gehecht wordt aan religie (Jacobs e.a, 2002, p.

gewaardeerd en beleefd wordt (Buijs e.a., 2009, p. 121).

17). In niet-westerse culturen en religies, met name in

Ervaringen personaliseren een natuurlijke plek en geven

sommige Aziatische religies, wordt de mens daarentegen

een plek betekenis. In deze ‘sense of place’ worden

vaker gezien als de partner van of participant aan de

plaatsen opgevat als sociale constructie, in die zin dat de

natuur (van Ool & Schouten, 2011, p. 14).

betekenissen van die plaatsen worden “created and
reproduced through interpersonal interaction, formalized

3.2.3

Expressieve dimensie: natuurbeleving

in social behavior, and ultimately persist in collective
memory” (Stokowski, 2002, p. 372). Door betekenis toe te
kennen aan een natuurlijke omgeving: “individuals become

Behalve ecologische (cognitieve) en ethische (normatieve)

attached to the meanings themselves. Consequently, the

motieven, wordt natuur ook gewaardeerd om esthetische

connections people have with landscapes extend far

redenen. In deze derde natuurdimensie, de expressieve

beyond use; they are layered with very passionate and

dimensie, staat de vraag centraal hoe mensen natuur

deep-seated personal element” (Glover e.a., 2008, p. 387).

beleven (van Ool & Schouten, 2011). Welke ervaring roept
natuur op? Wat is mooie natuur? Hoe wordt natuur
gewaardeerd? Centraal in deze dimensie staat gedrag.
Omdat voorheen de focus op de cognitieve en normatieve
natuurdimensies lag, heeft deze dimensie pas recentelijk
veel aandacht ontvangen in wetenschappelijk onderzoek
(zie ook § 3.1.4). In de praktijk van natuurbescherming
spelen esthetische overwegingen veelal impliciet een grote
rol (van der Windt e.a., 2006, p. 217). Hoewel sommigen
beweren dat mensen alleen moeten proberen de
randvoorwaarden te scheppen voor het voortbestaan van
bepaalde natuurlijke entiteiten en dat esthetische aspecten
daar hoogstens een toevallige bijwerking bij zijn, lijken
esthetische overwegingen uiteindelijk vaak juist de
hoofdtoon te voeren: “ecological and ethical
considerations seem to play a primary role in the valuation
of nature, but they are often underpinned by aesthetic
considerations, if not always explicitly” (Van der Windt e.a.,
2006, p. 217).

Met betrekking tot de esthetische waardering en beleving
van de natuur wordt in de literatuur ook vaak gesproken
over de waardering van het landschap. Dat juist de term
‘landschap’ in literatuur over natuurbeleving vaak gebruikt
wordt valt te verklaren door de nadruk die in de
expressieve dimensie op waarneming gelegd wordt (zie
Renes (2006) voor een toelichting op het verschil tussen de
begrippen natuur en landschap). Mensen beleven natuur
met al hun zintuigen. De wijze waarop mensen zich een
beeld van natuur vormen is sterk afhankelijk van fysieke,
zintuigelijke ervaringen (Settekorn, 2006, p. 185). De
nadruk ligt hierbij op de visuele waarneming. Zo wordt
bijvoorbeeld gesproken over ‘natuurbeelden’ en ‘visions of
nature’, terwijl de definities van deze begrippen zich niet
tot het visuele beperken. Ook volgens Jacobs (2006) gaat
het bij de landschapsbeleving primair om waarneming, om
perceptie: “een vorm van bewustzijn waarbij objecten en
processen uit de buitenwereld worden beleefd” (Jacobs,
2006, p. 264). Jacobs (2006) licht toe hoe een zintuigelijke

Jacobs (2006) zet uiteen dat als gevolg van de
individualisering van de huidige westerse maatschappij,
welke hij typeert als ‘belevingsmaatschappij’ waarbij

waarneming leidt tot betekenisgeving aan natuurlijke
omgevingen, waarbij informatie gefilterd wordt via de
opvattingen die men al bezit: “als de zintuigen prikkels uit

sociale tradities minder invloed hebben op het leven van

de buitenwereld opvangen, sturen ze signalen naar de

individuen, esthetische waarden in belang zijn

hersenen, wat leidt tot sensatie. Dit is ruwe,

toegenomen omdat mensen meer dan voorheen vanuit

ongeorganiseerde informatie. Voordat sensatie leidt tot

hun eigen belevingswereld keuzen maken en ervaringen

perceptie, vindt een complex, voornamelijk onbewust,

zoeken. Deze toename is ook van toepassing op de wijze

informatieverwerkend proces plaats, waarbij de informatie

waarop we naar de natuurlijke omgeving kijken (Jacobs,

wordt georganiseerd door middel van reeds in de psyche

2006, p. 261). Mensen gaan om de meest uiteenlopende

aanwezige mentale concepten” (Jacobs, 2006, p. 264). In de

redenen de natuur in, bijvoorbeeld om uit te waaien, te
picknicken, vogels te spotten, te sporten of de hond uit te
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westerse opvatting van ‘natuur’ ligt de nadruk al

eeuwenlang op de visuele waarneming (Renes, 2006). Ook

De expressieve dimensie herbergt een breed

de huidige opvattingen over natuur zijn gebonden aan het

onderzoeksterrein met thema’s als landschapsvoorkeuren

gebruik van visuele technieken, zoals in wetenschap, de

en landschapsbeleving. Dit terrein beperkt zich niet tot de

samenleving en cultuur, maar bovenal in kunst en

sociale geografie maar wordt onder andere onderzocht

massamedia (Settekorn, 2006, p. 173). Volgens Settekorn

vanuit de sociologie, filosofie, geschiedenis, antropologie

(2006) is de dominantie van de visuele waarneming in

en vrijetijds- en toerismestudies. Volgens Jacobs (2006, p.

natuurbeleving sterk beïnvloed door de ontwikkeling van

49) zijn er drie factoren van invloed op de wijze waarop

nieuwe technologieën en media in Westerse

mensen natuur of landschap beleven: evolutie, cultuur en

gemeenschappen.

persoonskenmerken. Bij elk van deze factoren horen
benaderingen, die zich richten respectievelijk op

Van der Windt e.a. (2006) delen de esthetische

evolutionaire, sociale en persoonlijke factoren van

overwegingen van de expressieve natuurdimensie in twee

landschapsbeleving. Verschillende benaderingen

categorieën in: objectivistische en subjectivistische

behandelen verschillende aspecten van, en verklaringen

esthetiek: “this distinction refers to the primary source of

voor landschapsbeleving. Door de selectiviteit van de

aesthetic judgement” (van der Windt e.a., 2006, p. 217).

afzonderlijke benaderingen en de veelheid aan disciplines

Volgens objectivistische theorieën komt de esthetische

die een bepaald aspect van landschapsbeleving behandeld,

kwaliteit van een object voort uit het object zelf, terwijl

ontbreekt een overkoepelend begrip of omvattende

volgens subjectivistische theorieën de waardering van een

theorie vooralsnog, aldus Jacobs (2006, p. 261). De drie

object te legitimeren is door de relatie met een domein van

factoren (evolutie, cultuur en persoonskenmerken) worden

culturele waarden. Op basis van dit onderscheid zijn

hieronder kort toegelicht.

verschillende theorieën met betrekking tot
landschapsvoorkeuren en beleving in te delen. Zo typeren

Van den Berg (2004a) behandelt in een artikel getiteld ‘de

van der Windt e.a. (2006) ‘formal theory’ als een

charme van de savanne’ de evolutionaire verklaring voor

belangrijke objectivistische benadering. Volgens deze

landschapsvoorkeuren, afkomstig uit de

theorie hebben esthetische objecten bepaalde kenmerken

omgevingspsychologie. Zij schrijft dat mensen een

en kwaliteiten met betrekking tot compositie, patronen,

duidelijke voorkeur hebben voor bepaalde soorten natuur.

textuur, kleur, etc. (van der Windt e.a., 2006, p. 217). Zo

Zo zouden Europeanen, Noord-Amerikanen en Aziaten een

kwam uit een onderzoek van Coeterier (1996) naar voren

sterke voorkeur voor savanneachtige of parkachtige

dat mensen de Nederlandse natuur en landschappen

omgevingen hebben. Typerend voor deze natuurlijke

beoordelen op basis van een gelimiteerde reeks

omgevingen zijn onder andere half-openheid, afwezigheid

kenmerken en dat deze acht kenmerken voor elk natuur- of

van gevaar, aanwezigheid van oppervlaktewater, een niet-

landschapstype hetzelfde zijn: eenheid, functie,

drassige grasbodem en verspreide groepjes met bomen en

onderhoud, natuurlijkheid, ruimtelijkheid, historische

struiken. Verklaringen voor de voorkeur voor

ontwikkeling, aarde en water en zintuigelijke kwaliteiten

savanneachtige omgevingen worden gevonden in

(Coeterier, 1996, p. 27; p. 30). Overigens beargumenteert

evolutionaire benaderingen, wat wil zeggen dat de

Coeterier wel dat er geen eenvoudige één-op-één relatie

voorkeur zou zijn aangeboren. Mensen zouden

tussen de externe objecten en het mentale landschap

tegenwoordig nog steeds geboren worden met een

bestaat, waarbij het mentale landschap tussen individuen

voorkeur voor omgevingen met kenmerken die in de tijd

en groepen verschilt op basis van waarneming (Coeterier,

dat mensen nog volledig afhankelijk van de natuur waren

1996, p. 42). In die zin sluit de indeling van Coeterier ook

om te overleven, nodig waren om te overleven. De

enigszins aan bij wat van der Windt e.a. (2006)

savanne, zoals te vinden in gebieden in Afrika, maar ook

onderscheiden als subjectivistische theorieën. In deze

het Engelse landschapspark, hebben die kenmerken omdat

theorieën staan de waardering en de betekenissen die

ze voorzien in twee basisbehoeften van mensen en hun

toegekend worden aan het landschap centraal. Volgens

voorouders, namelijk de behoefte om te schuilen en de

subjectivistische theorieën hebben esthetische voorkeuren

behoefte om te verkennen. De gedachte van de

een symbolische en functionele rol en worden

savanneachtige omgeving als aangeboren ideaalbeeld is

landschappen gewaardeerd omdat ze cultureel specifieke

moeilijk te bewijzen. Wel zijn er onderzoeken bekend

waardevolle fenomenen representeren, zoals het geval is

waaruit blijkt dat met name jonge kinderen, die relatief

bij Europese cultuurhistorische landschappen (van der

weinig door hun omgeving zijn beïnvloed met betrekking

Windt e.a., 2006, p. 217).

tot landschapsvoorkeuren, een sterke voorkeur voor de
savanneachtige omgevingen hebben, en dat deze voorkeur
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afneemt naarmate mensen ouder worden (van den Berg,

2000, p. 18). Natuurbeelden zijn dan op te vatten als

2004a, p. 11; Woerdeman & Overmars, 2002a, pp. 53-54).

netwerken van cognitieve, normatieve en expressieve
elementen (Keulartz e.a., 2000, p. 31; van der Windt e.a.,

Naast deze biologische, evolutionaire theorieën waarbij

2006, p. 213). Hoewel natuurbeelden de afgelopen

een grote overeenstemming zou bestaan in

decennia flexibeler, veelzijdiger en uiteenlopender zijn

natuuropvattingen en landschapswaarderingen, bestaan er

geworden, heeft “het pluralisme niet het laatste woord”

ook andere onderzoeksresultaten waarbij juist blijkt dat er

(Keulartz e.a., 2000, p. 34). Een natuurbeeld is een

wel degelijk verschillen tussen individuen en groepen

denkkader dat van individu tot individu verschilt, maar

bestaan qua landschapsbeleving en –waardering (van den

empirisch onderzoek naar natuurbeelden heeft wel

Berg e.a., 1996, p. 286). Zo zijn er onderzoeken waaruit

degelijk bruikbare intersubjectieve beoordelingskaders

blijkt dat culturele factoren van invloed zijn op de beleving

opgeleverd (Buijs, 2000, p. 97). In de verscheidenheid aan

van natuurlijke omgevingen. Deze factoren richten zich op

natuurbeelden zijn patronen te ontdekken (Freddes e.a.,

cultureel overgedragen (aangeleerde) waarden en normen,

1998, p.17), welke samen met natuurdimensies de grote

in tegenstelling tot de evolutionaire factoren, waar het

variatie aan opvattingen over natuur kunnen structureren .

ging om aangeboren factoren. In elke cultuur heerst een
bepaald dominant discourse van de wijze waarop mensen
natuur beleven. Dit discourse is gebaseerd op de relatie

3.3.1

Natuurbeelden gedefinieerd

tussen natuur en mens en wordt overgedragen via
opvoeding (van den Berg, 2004a, p. 11). Cultuur is op deze
manier van invloed op de individuele belevingswereld.
Jacobs (2006) wijst hierbij taal aan als een belangrijk
medium voor deze beïnvloeding. Woorden hebben volgens
hem een extensie en een intensie: een extensie is de
verzameling fenomenen waar een woord aan refereert en
is cultureel bepaald. Intensie is de verzameling mentale
concepten die iemand aan een woord verbindt. Als de
individuele intensie en culturele extensie niet
overeenkomen, ontstaat miscommunicatie (Jacobs, 2006,

Het brede onderzoeksterrein naar natuurbeelden heeft
geleid tot het bestaan van verschillende definities van
natuurbeelden. Deze definities verschillen veelal in de
mate waarin ze nadruk leggen op een bepaalde
natuurdimensie of de wijze waarop de definities
verbanden tussen de dimensies formuleren. Hieronder
worden de definities besproken die zijn gehanteerd in
onderzoek naar natuurbeelden van Nederlandse
onderzoekers die grote bijdragen hebben geleverd aan
deze ‘onderzoekstraditie’.

pp. 264-265) en: “aangezien mentale concepten de
belevingswereld structureren, kan cultuur op deze wijze de

Zo definiëren de Groot e.a. (2006) natuurbeelden (in hun

individuele beleving beïnvloeden” (Jacobs, 2006, p. 265).

Engelstalige artikel aangegeven met ‘visions of nature’) als

Een belangrijk argument dat de invloed van culturele
factoren op landschapsvoorkeuren steunt is dat
voorkeuren voor natuurlijke omgevingen door de jaren
heen veranderen door invloeden van de heersende
culturele opvattingen. Zo lijken mensen bijvoorbeeld niet
altijd een positieve houding tegenover de natuur gehad te

“the ideas that people hold of what nature is and how they
should relate to it” (de Groot e.a., 2006, p. 9). In deze
definitie ligt de nadruk heel sterk op de cognitieve en
normatieve natuurdimensie, namelijk ‘wat is natuur?’ en
‘hoe dienen mensen met natuur om te gaan?’. De expressie
natuurdimensie ontbreekt volledig.

hebben. Sterker nog, in sommige perioden, zoals tijdens de
middeleeuwen, leek er sprake te zijn van een algemene
afkeer van natuur (van den Berg, 2004a, p. 11) (zie ook
hoofdstuk 2). Tot slot spelen ook persoonskenmerken een
rol bij het ontwikkelen van voorkeuren voor bepaalde
natuurlijke omgevingen (Jacobs, 20063, p. 49).

In tegenstelling tot de Groot e.a. (2006) betrekken Keulartz
e.a. (2000) wel alle drie natuurdimensies in hun definitie
van natuurbeelden. Zij vatten de natuurdimensies op als
zijnde vervlochten waarbij de cognitieve en normatieve
dimensie het kader vormen voor de expressieve
waarneming en waardering. Keulartz e.a. (2000)
beschouwen natuurbeelden als “complexe formaties,

3.3 Natuurbeelden

waarin verschillende argumentatiestijlen met elkaar
vervlochten zijn. Het zijn omvattende kaders die de

Onder de Nederlandse bevolking bestaat een grote variatie

waarneming en waardering van landschap en

in de manieren waarop mensen over natuur denken,

leefomgeving in drie fundamentele opzichten sturen en

oftewel natuurbeelden (Buijs e.a., 2006a, p. 384).

structuren. [..] Natuurbeelden vertonen een cognitief-

Natuurbeelden ontstaan uit interactie tussen de cognitieve,

normatief-expressieve structuur en moeten tegelijk

normatieve en expressieve natuurdimensies (Keulartz e.a.,

antwoord geven op de vraag hoe de werkelijkheid
wetenschappelijk voorgesteld, ethisch beoordeeld en
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esthetisch ervaren moet worden (Keulartz e.a., 2000, pp. 9-

cognitieve zin naar natuur kijkt, in normatieve zin vindt dat

10).

mensen met natuur dienen om te gaan en in expressieve
zin natuur waardeert (Jacobs e.a., 2002, p. 24).

Jacobs e.a. (2002), Langers e.a. (2002) en Buijs (2009a) uiten
kritiek op deze definitie van Keulartz e.a. (2000). Hoewel

Ook Buijs (2009a) uit kritiek op de definitie van Keualrtz

het omvattende karakter van de definitie van Keulartz e.a.

e.a. (2002) en stelt deze kritiek als uitgangspunt bij de

met de drie vervlochten natuurdimensies wordt geprezen,

formulering van zijn eigen definitie van natuurbeelden.

hebben Jacobs e.a. en Buijs inhoudelijke aanmerkingen op

Hoewel Buijs positief spreekt over het driedimensionale

deze driedimensionale structuur. De kritiek van Jacobs e.a.

karakter van de definitie en de wijze waarop de cognitieve

(2002) richt zich op de relatie tussen de drie

en normatieve natuurdimensie geconceptualiseerd zijn, uit

natuurdimensies en de kritiek van Buijs (2009a) richt zich

hij kritiek op de conceptualisering van de expressieve

op de expressieve dimensie.

natuurdimensie, welke gefundeerd is in een indeling zoals
naar voren gekomen uit onderzoek onder experts: “as

Jacobs e.a. (2002) en Langers e.a. (2002) uiten kritiek op de

research into landscape preferences has convincingly

suggestie die de definitie van Keulartz e.a. (2000) wekt dat

shown, such an expert-based distinction is not able to

natuurbeelden altijd cognitieve, normatieve en expressieve

grasp lay people’s preferences. As this expressive

elementen omvatten. Zij hanteren daarentegen als

dimension is also closely related to more affective

theoretisch uitgangspunt dat natuurbeelden cognitieve,

responses, excluding this expressive dimension may

normatieve en expressieve elementen kunnen bevatten:

strengthen the consistency of the concept of images of

“de driedeling vinden wij zinvol, het verplichtende karakter

nature. This would also distinguish the concept more

dat de auteurs stellen aan de drie elementen niet”, aldus

clearly from more affective based concepts like landscape

Jacobs e.a. (2002, p. 23) over de definitie van Keulartz e.a.

perceptions” (Buijs, 2009a, p. 419). Buijs (2009a) stelt voor

(2000). Jacobs e.a. stellen echter wel dat het aanneembaar

om de expressieve dimensie in de definitie van

is dat natuurbeelden die alle drie de elementen bevatten

natuurbeelden uit te sluiten en apart te houden in

beschouwd kunnen worden als completer en waardevoller

onderzoek. Buijs (2009a) stelt de cognitieve en normatieve

dan andere natuurbeelden (Jacobs e.a., 2002, p. 24).

dimensies van natuurbeelden in zijn definitie dan ook sterk
voorop wanneer hij natuurbeelden definieert als “mental

Hoewel de onderzoeken en definities van Jacobs e.a. (2002)

frameworks of values, beliefs, and value orientations that

en Langers e.a. (2002) gericht zijn op ‘waterbeelden’,

direct and structure the understanding and perception of

definiëren zij indirect ook natuurbeelden. Zij beschouwen

nature” (Buijs, 2009a, p. 420). Buijs beargumenteert als

waterbeelden of ‘waternatuurbeelden’ als afgeleiden van

volgt waarom natuurbeelden een waardevol concept zijn

natuurbeelden en het concept ‘waternatuur’ is in hun

om de diversiteit aan maatschappelijke opvattingen over

definitie dan ook vervangbaar door het concept ‘natuur’.

natuur te structureren: “it acknowledges the cultural and

Zij definiëren waterbeelden (en daarmee natuurbeelden)

interpersonal pluralism of values, beliefs, and value

als “structuren van duurzame betekenissen die men koppelt

orientations characteristic of modern societies. Moreover, it

aan (water)natuur en die cognitieve, normatieve en

also acknowledges the transversality of these cognitions,

expressieve elementen kunnen bevatten”(Jacobs e.a., 2002,

thus condensing the broad array of individual values,

p. 9; Langers e.a., 2002, p. 17). Waterbeelden en

beliefs, and value orientations into a more limited set of

natuurbeelden zijn volgens hen veelal onbewust gevormde

comprehensive frameworks” (Buijs, 2009a, p. 420).

constructies waarvan vrijwel niemand zich bewust is dat hij
of zij deze beelden heeft. De beelden zijn in hoge mate

In de definitie van Buijs (2009a) wordt (bewust) de

sociaal, cultureel en historisch bepaald (Jacobs e.a., 2002,

expressieve dimensie van natuur niet meegenomen, en alle

p. 22). Zij stellen meer dan anderen dat het bij

nadruk gelegd op de cognitieve en normatieve dimensies.

natuurbeelden om betekenissen gaat: “bij natuurbeelden

Dit doet echter af aan de sterke verwevenheid van de

gaat het om betekenissen die men koppelt aan natuur. Een

dimensies (zie ook § 3.2) en het niet omvatten van de

bepaalde natuurvorm, bijvoorbeeld de zee, kan dus

expressieve dimensie doet af aan de complexiteit van het

verschillende betekenissen krijgen binnen verschillende

construct natuurbeelden. Immers zijn de dimensies samen

natuurbeelden, bijvoorbeeld de zee als oernatuur binnen

via natuurbeelden van invloed op de wijze waarop mensen

het ene natuurbeeld of de zee als recreatieruimte binnen

over natuur denken, maar ook op de wijze waarop mensen

het andere beeld” (Jacobs e.a., 2002, p. 23). Het netwerk

natuur ervaren en waarderen en daarmee op gedrag. Deze

van duurzame betekenissen dat iemand aan natuur

gedragsaspecten liggen besloten in de expressieve

koppelt kan dan vervolgens bepalen hoe iemand in

dimensie, welke vervolgens weer van invloed is op de wijze
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waarop mensen over natuur denken en daarmee op de

natuurdimensies, zoals naar voren gekomen in paragraaf

normatieve en cognitieve dimensie. Gezien de grote rol

3.2.

van emoties bij natuurbeeldenonderzoek onder de
bevolking, in vergelijking met onderzoek onder experts

Natuurbeelden worden in dit onderzoek dan gedefinieerd

(Buijs, 2012), mag de expressieve dimensie niet achterwege

als “mentale kaders van duurzame betekenissen,

gelaten worden in een definitie van natuurbeelden.

samengesteld uit belangen, waarden en emoties over

Overigens ontkent Buijs niet dat de dimensies een

natuur, die een driedimensionale structuur van cognitieve,

verweven karakter vertonen; hij benadrukt dat er een

normatieve en expressieve elementen kunnen vertonen en

duidelijke relatie bestaat tussen ‘natuurbeelden’ en

via deze kaders opvattingen en gedragingen over natuur

natuurbeleving, maar neemt deze belevingsaspecten niet

beïnvloeden, sturen en structureren”.

op in zijn definitie van natuurbeelden. Een aantal jaar
eerder gaven Buijs e.a. de expressieve natuurdimensie
overigens wel een centrale rol in zijn definitie van
natuurbeelden en benadrukt hij juist de relatie tussen de
verschillende dimensies. Buijs e.a. (2006a) vatten een
natuurbeeld op als “a coherent set of generalised
meanings of nature, culturally embedded and transformed
through discourse and personal experiences with nature,
which shape actual nature experiences and nature-related
attitudes” (Buijs e.a., 2006a, p. 377).
Op basis van voorgaande analyse van bestaande definities
van natuurbeelden wordt in dit scriptieonderzoek een
definitie van natuurbeelden gehanteerd waarin alle drie
natuurdimensies en hun verweven karakter een rol spelen.
Vanwege de invloed van, met name maatschappelijke,
emoties wordt de expressieve natuurdimensie betrokken in
de definitie. Daarnaast wordt in dit scriptieonderzoek ook
gericht op maatschappelijke natuurbeelden, waarbij
emoties niet buiten de definitie gehouden kunnen worden.
Het verplichtende karakter dat Keulartz e.a. (2000) stellen
aan de aanwezigheid van de drie dimensies wordt in dit
onderzoek niet nagevolgd. Hiermee sluit de definitie het
meest aan bij de definities van Jacobs e.a. (2002) en
Langers e.a. (2002). Voorts worden in navolging van Jacobs
e.a. (2002) natuurbeelden opgevat als ingaande op
betekenissen. Natuurbeelden zijn immers een menselijke
constructie; hoe denken en gedragen mensen zich ten
opzichte van natuur, welke beelden hebben mensen en
hoe komen deze beelden tot stand? Met de definitie wordt
in dit onderzoek aangesloten bij het veelal gehanteerde
geografische en sociologische uitgangspunt dat
natuurbeelden sociale constructies zijn. Immers behoren
natuurbeelden tot het mentale domein omdat het gaat om
beelden die mensen toekennen aan natuur, om een
subjectieve interpretatie van natuur. Natuurbeelden
worden gezien als redelijk onveranderlijke constructies. Dit
duurzame karakter dat aan natuurbeelden wordt
toegekend kwam ook naar voren in de definities van
Jacobs e.a. (2002) en Langers e.a. (2002). Deze betekenissen
worden opgevat als zijnde samengesteld uit belangen,
waarden en emoties, de belangrijkste onderdelen van de
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Natuurbeelden contextgebonden
Verschillende onderzoekers wijzen erop dat
natuurbeelden, tenminste in zekere zin, contextgebonden
zijn. Zo wees onderzoek van de Groot e.a. (2006) uit dat
houdingen van mensen ten opzichte van natuur tot op
zekere hoogte contextueel zijn, m.a.w. variëren tussen
situaties, maar dat mensen wel een zekere mate van
consistentie vertonen in termen van hun natuurbeelden
(de Groot e.a., 2006, p. 12). Uit dit laatste blijkt dat de
Groot e.a. (2006) natuurbeelden als relatief duurzame
constructies opvatten. Dit duurzame karakter wordt door
de meeste wetenschappers aan natuurbeelden
toegeschreven; het is onwaarschijnlijk dat iemands
natuurbeelden binnen korte tijd drastisch veranderen
(Keulartz e.a., 2000, p. 43; van den Berg, 2012, p. 7). Zo
bleek uit onderzoek van van den Berg (Trouw, 2012a) dat
de voorkeur van mensen voor een bepaald type natuur niet
meer wezenlijk verandert wanneer ze eenmaal volwassen
zijn.
Kockelkoren (2000) benadrukt de invloed van cultuur op
natuurbeelden: “ieder natuurbeeld is cultureel bemiddeld,
of het nu het verlangen naar wildernis of oernatuur betreft
of het verlangen naar rustieke cultuurlandschappen”
(Kockelkoren, 2000, p. 30). Ook Jacobs e.a. (2002) stellen op
basis van hun onderzoek dat natuurbeelden sterk kunnen
verschillen naar tijdsperiode, per plaats, per groep mensen
en ook per individu (Jacobs e.a., 2002, p. 22). Van den Born
en Lenders (2006) stellen in hun bijdrage aan het boek
‘Visions of Nature’ voorop dat de waarneming en
beschouwing van natuur als sterk contextafhankelijk
opgevat dienen te worden. De context waarin
natuurbeelden ontwikkelen en bestaan verandert met de
tijd en is sterk afhankelijk van het sociale klimaat van die
tijd: “this is not only true in the longer run of human
history but also within the lifespan of individual human
beings, or from day to day, or even hour to hour” (van den
Born & Lenders, 2006, p. 250). Natuurbeelden zijn volgens
hen dus geen “factual, fixed or rigid ways of relating to
nature but mental constructs tied to space and timed social

and technological practices" (van den Born & Lenders,

natuurbeelden naar voren, terwijl natuurbeelden in

2006, p. 250).

kwantitatief onderzoek een consistent karakter vertoonden
(de Groot, 2006, p. 239). De Groot zet uiteen dat een

Davies (2006) ziet natuurbeelden daarentegen als volledig

verklaring hiervoor mogelijk is dat kwalitatief onderzoek

contextgebonden en zeer dynamisch en daarmee minder

veelal open discussies met anderen hanteert en dat deze

duurzaam: “there are multiple visions of nature and these

interactie niet plaatsvindt tijdens het invullen van een

natures are dynamic and are temporally situated. Some

kwantitatieve enquête of tijdens een kwantitatief

positions may persist, but this does not mean they are

gestructureerd onderzoek (de Groot, 2006, p. 240).

permanent and natures can be valued differently,
ambivalently and even in a contradictory way by

Hoewel verschillende wetenschappers erop wijzen dat

individuals and amongst groups of people. This is because

natuurbeelden contextgebonden zijn, is er geen onderzoek

articulations of nature can be 'spatially' shaped by context-

naar natuurbeelden bekend waarin onderzocht wordt of

‘they have a 'geography’” (Davies, 2006, p. 100).

mensen met een bepaald natuurbeeld ook daadwerkelijk

Overeenkomstig met andere onderzoekers stelt zij dat

een natuurgebied welk volgens hun natuurbeeld hoog of

natuurbeelden meer zeggen over de persoon of de groep

laag gewaardeerd wordt, hoog of laag waarderen. In dit

in kwestie, dan over enig objectief of wetenschappelijk

scriptieonderzoek wordt hiertoe onderzocht in welke mate

‘feitelijke’ realiteit, omdat de natuurbeelden die uit haar

natuurbeelden van invloed zijn op de waardering van

onderzoek naar voren kwamen zeer verschillend,

natuurgebieden die volgens de natuurorganisaties die

multidimensionaal en vaak zelfs tegenstrijdig waren

deze gebieden in beheer hebben, beheerd worden vanuit

(Davies, 2006, p. 99). Op basis van kwalitatieve focus group

een bepaald natuurbeeld (in dit geval het wildernis

interviews concludeert zij vervolgens dat natuurbeelden

natuurbeeld).

contextueel gevormd worden door interactie tussen
mensen. Ze beargumenteert dat mensen geen enkel,
consistent natuurbeeld bezitten, maar ook niet een enkel

3.3.2

Natuurbeelden ingedeeld

inconsistent natuurbeeld. Volgens Davies formuleren
mensen in elke nieuwe context nieuwe en consistente
natuurbeelden. Ook Davies vat natuurbeelden op als
verankerd in ruimte en tijd, maar kent in vergelijking met
andere wetenschappers een grotere rol toe aan
beïnvloeding door sociale praktijken: “while visions of

De afgelopen decennia zijn uiteenlopende indelingen van
natuurbeelden ontworpen. De eerste indelingen waren
met name gebaseerd op natuurbeeldenonderzoek onder
deskundigen, maar vooral vanaf de jaren ‘90 is ook veel
onderzoek naar natuurbeelden onder de Nederlandse

nature may be held and articulated by individuals they are

bevolking uitgevoerd (Langers e.a., 2002, p. 17). In deze

often also shaped socially, through argumentation,

paragraaf wordt een bondig overzicht van de meest

persuasion, and information deployed by various people

toonaangevende indelingen van natuurbeelden geboden,

and institutions, implicitly and explicitly in day-to-day life”

alvorens de keuze in dit onderzoek voor één indeling toe

(Davies, 2006, pp. 99-100).

te lichten. Zie voor een gedetailleerd overzicht van
indelingen, met name ook van de indelingen in

Van den Born (2006) maakt in dit kader een interessant
onderscheid tussen impliciete en expliciete natuurbeelden.
Zij stelt dat mensen afhankelijk van de context
natuurbeelden formuleren en bijvoorbeeld andere
natuurbeelden hanteren wanneer ze door de bergen
wandelen dan wanneer ze het gras van hun tuin maaien,
maar dat mensen daarnaast impliciete natuurbeelden
hanteren: “those that are hardly even expressed in daily life
but that are present nevertheless” (van den Born, 2006, p.

beleidsstukken en van praktijkorganisaties uit de jaren ’90,
Keulartz e.a. (2000) of Jacobs e.a. (2002). Interessant om
hier te vermelden is dat deze vroegere indelingen zoals
beschreven in Keulartz e.a. (2000) en Jacobs e.a. (2002) zijn
geëvolueerd van een functionalistische insteek waarbij de
nadruk vaak op de cognitieve natuurdimensie lag waarbij
het draaide om menselijke belangen, naar meer
omvattende indelingen waar ook morele en esthetische
waarden een plek kregen (zie ook voorgaande paragrafen).

68).
Hoewel er veel combinaties van visies binnen
Een interessante bevinding met betrekking tot het al dan
niet contextgebonden zijn van natuurbeelden werd gedaan
door de Groot (2006). Uit zijn onderzoek bleek namelijk dat
dit afhangt van het karakter van de onderzoeksmethode. In
kwalitatief onderzoek kwamen contextafhankelijke

natuurdimensies mogelijk zijn en daarmee theoretisch
gezien veel natuurbeelden, heeft eerder onderzoek
uitgewezen dat er meestal drie natuurbeelden dominant
zijn (bijvoorbeeld van der Windt e.a., 2006). Ook Keulartz
e.a. (2000) komen na een uitgebreide analyse van eerdere
indelingen van natuurbeelden uiteindelijk uit op een
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drietal fundamentele natuurbeelden (Keulartz e.a., 2000,

van natuurontwikkeling, waarin een debat heerste tussen

pp. 13-25). Deze drie natuurbeelden worden door Keulartz

het wildernis natuurbeeld, met haar nadruk van natuur als

e.a. (2000) gebaseerd op twee dichotomieën, namelijk de

autonoom concept, en het arcadische natuurbeeld, met

tegenstelling tussen de imperialistische en arcadische

haar nadruk op natuur als onderdeel van het

traditie en de tegenstelling tussen het primitieve en

cultuurhistorische landschap. Het laatste decennium heeft

pastorale Arcadië (Keulartz e.a., 2000, p. 20). Door de tijd

het functionele natuurbeeld vanwege een toenemende

heen zijn verschillende natuurbeelden dominant geweest

urbanisatie in rurale gebieden sterk aan populariteit

in westerse samenlevingen (Buijs e.a., 2006a). In de

afgenomen. Dit natuurbeeld is vervangen door het

prehistorische periode domineerden religieuze beelden

Romantische beeld, van zowel het arcadische als wildernis

over natuur. Met toenemende rationalisering werd de

natuurbeeld (Buijs e.a., 2006a, p. 379). Ook Keulartz e.a.

natuur steeds meer naar de hand van de mens gezet. Dit

(2000) komen in een historische analyse van natuurbeelden

resulteerde uiteindelijk in een tegenreactie in de

tot de conclusie dat er van oudsher in westerse culturen

Romantische periode, waarbij weerstand tegen het

sprake is van drie ‘archetypische’ natuurbeelden, welke

rationalisme leidde tot een Romantische visie op natuur.

zich bevinden op een schaal van afnemende natuurlijkheid

Natuur werd geromantiseerd en opgevat als iets dat buiten

en toenemende menselijke beïnvloeding. Aan het ene

het dagelijks leven staat. De nadruk lag op het waarderen

uiterste staat het wildernis natuurbeeld, een ‘primitieve’

en beleven van de natuurlijke schoonheid van de natuur.

voorstelling van een ongerepte en ongetemde natuur

Deze romantische beelden waren sterk hedonistische

waarin menselijk ingrijpen afwezig is. Aan het andere

beelden. Landschappen dienden als decor voor recreatie en

uiterste staat het functionele natuurbeeld, een

het goede leven (Buijs e.a., 2006a, p. 377). Binnen dit

‘imperalistische’ voorstelling van een gecultiveerde natuur,

Romantische beeld van natuur bestaan twee tegengestelde

waarin de hand van de mens overal te zien is. Hiertussen

posities. Het Romantische beeld wordt meestal

staat de arcadische natuurbeeld met een ‘pastorale’

geassocieerd met de rurale idylle, een vredig platteland

voorstelling van een harmonieus samengaan van cultuur

waar harmonie tussen mens en natuur heerst. Binnen dit

en natuur (Keulartz e.a., 2000, pp. 23-24).

beeld overheersen expressieve elementen. Dit beeld wordt
ook wel het arcadische beeld genoemd. Daarnaast bestaat

Natuurbeelden worden opgebouwd uit natuurdimensies.

het wildernisbeeld, waarbij niet de rurale idylle, maar het

De verwevenheid van bepaalde cognitieve, normatieve en

natuurlijke landschap of de wildernis als aantrekkelijk

expressieve elementen kent echter geen logische of

beoordeeld wordt. Natuur wordt in dit beeld opgevat als

causale achtergrond, “but should be seen rather as

autonoom, wild, zelfregulerend en niet onderworpen door

converging premises and conclusions from different

de menselijke samenleving. Dit beeld is hoofdzakelijk

vocabularies. We have, therefore, labelled a particular

normatief en expressief. In contrast met deze twee

pattern of these valuation judgements as a 'valuation

Romantische beelden, met hun nadruk op landschap als

arrangement'” (van der Windt e.a., 2006, p. 218). Het

decor, is er ook een functioneel beeld van natuur, waar de

wildernis natuurbeeld, arcadische natuurbeeld en

nadruk niet op natuur als decor ligt, maar natuur primair

functionele natuurbeeld kunnen dan opgevat worden als

dient om voedsel te produceren voor mensen (Buijs e.a.,

de drie hoofdtypen van de ‘valuation arrangements’. Deze

2006a, p. 378).

indeling in drie natuurbeelden heeft in wetenschappelijk
en praktijkonderzoek de afgelopen decennia veel

Kortom, historisch gezien zijn er drie ‘oer’ natuurbeelden

navolging gehad. Keulartz e.a. (2000) beargumenteren dat

te onderscheiden die elkaar in de tijd hebben afgewisseld

de drie archetypische natuurbeelden niet alleen op een

als dominante natuurbeelden in westerse samenlevingen

lange traditie gebaseerd zijn, maar dat ze bovendien ieder

(Buijs e.a., 2006a, p. 378; Drenthen, 2002, p. 65), namelijk:

aan een fundamentele behoefte beantwoorden: “het

1.

het wildernis natuurbeeld, met de wildernis als

functionele landschap sluit aan bij onze behoefte aan

onbedorven eenvoud;

veiligheid, hetgeen een zekere (wetenschappelijk-

het arcadische natuurbeeld, met lieflijke arcadische

technologische) controle over en een zekere (fysieke en

natuur;

sociale) afstand tot natuur inhoudt. Het pastorale

het functionele natuurbeeld, met de wildernis als

landschap is een landschap met een geheel eigen,

chaos die getemd moet worden.

herkenbare, plaatsgebonden identiteit en beantwoordt aan

2.
3.

Deze drie beelden zijn gevestigd in een romantisch en

onze behoefte aan vertrouwdheid. Het primitieve

functioneel beeld, waarbij het romantische beeld zowel het

landschap tenslotte komt tegemoet aan onze behoefte aan

wildernisbeeld als het arcadische beeld herbergt. Sinds de

het onverwachte en onvoorspelbare, aan toeval, spanning

jaren ’80 lag de natuurbeleidsmatige focus op het concept

en verrassing, kortom aan vreemdheid” (Keulartz e.a.,
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2000, p. 30). In figuur 3.1 is de verhouding tussen

sterk bepaald door wetenschapsesthetiek, waarbij de

natuurdimensies en de drie natuurbeelden af te lezen.

waarde van authentieke wildernis wordt benadrukt. Wie

Hieronder worden de drie archetypisch natuurbeelden

de ongereptheid van de natuur niet kan waarderen, zou

toegelicht. Deze toelichting is gebaseerd op Keulartz e.a.

het slechts aan inzicht in deze natuur ontbreken.

(2000, pp. 43-46) en van der Windt e.a. (2006, pp. 218-220).

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk omdat het
verkrijgen van inzicht in ecologische mechanismen wordt

In het (‘primitieve’) wildernis natuurbeeld wordt echte

gezien als bron van esthetische waardering; het biedt de

natuur opgevat als zelfregulerend. Menselijke invloed is

mens inzicht in het verhaal van de natuur achter

minimaal. De nadruk ligt in het wildernis natuurbeeld sterk

oppervlakkige natuurlijke verschijnselen.

op processen. Belangrijke ecologische concepten in het
wildernis natuurbeeld zijn ecosystemen en kringlopen.

Het (‘pastorale’) arcadische natuurbeeld richt zich

Hierbij zijn geologische en biologische processen als

voornamelijk op semi-natuurlijke en extensief gebruikte

erosie, sedimentatie, migratie, predatie en begrazing

culturele landschappen. Het arcadische natuurbeeld wordt

belangrijke kenmerken. Vanwege het belang dat aan

gekenmerkt door een nadruk op patronen. Er wordt

natuurlijke processen wordt gehecht en de nadruk op een

gestreefd naar het behouden van patronen, met name

zelfregulerend ecosysteem zijn grote gebieden

cultuurhistorische, die in de loop van de menselijke

noodzakelijk alvorens over natuur te spreken. Om deze

ontginningsgeschiedenis zijn ontstaan. De patronen die in

grote natuurgebieden de ruimte te geven, dienen natuur

stand gehouden dienen te worden refereren meestal aan

en cultuur (en met name moderne landbouw) gescheiden

het pre-industriële, pastorale landschap, in welke periode

te worden. Het centraal staan van kringlopen en de nadruk

er sprake zou zijn geweest van een harmonieus

op processen en systemen leidt tot een holistische visie op

samengaan van natuur en cultuur. Het centrale ecologische

natuur. Volgens Keulartz e.a. (2000) sluit deze holistische

paradigma bij het arcadische beeld is de structuurecologie.

ecologie naadloos aan op de ecocentrische ethiek die het

Dit beeld ligt in ethisch opzicht tussen antropocentrisme

wildernis natuurbeeld kent, waar de bekende uitspraak van

en ecocentrisme in. Meestal wordt gesproken van een

Leopold op aansluit: “a thing is right when it tends to

‘zwak antropocentrisme’ en wordt hieraan de ethische

preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic

grondhouding van de rentmeester verbonden, waarbij het

community, It is wrong when it tends otherwise” (Leopold,

de morele plicht van de mens is het culturele erfgoed met

1949, p. 224). De natuur wordt in het wildernis natuurbeeld

zorg te behouden. Maar ook de grondhouding van de

gewaardeerd om de waarde die natuur voor zichzelf heeft.

partner wordt aan het arcadische beeld verbonden.

Het gebruik van de natuur door mensen is ondergeschikt

Menselijk ingrijpen in natuurlijke processen is geoorloofd

aan de intrinsieke waarde van natuur en wordt veelal

zolang het bijdraagt aan de conservering van de

verworpen. Recreatie en andere menselijke activiteiten zijn

gewaardeerde patronen. Menselijke invloed op de natuur

mogelijk op een kleine schaal, zolang ze het ecosysteem

kan volgens het arcadische natuurbeeld positief zijn,

niet drastisch veranderen. Esthetische waardering wordt

omdat het biodiversiteit kan bevorderen en een
harmonieus landschap kan

Figuur 3.1: Natuurbeelden van Keulartz e.a. (2000) en natuurdimensies

ontwikkelen. Het arcadische beeld
benadrukt de verbondenheid van
mens en natuur. Natuur heeft
naast een waarde in zichzelf
(intrinsieke waarde), ook een
cultuurhistorische en
gebruikswaarde voor mensen,
mits deze in harmonie zijn met
natuurwaarden. In esthetisch
opzicht voeren subjectivistische
benaderingen de boventoon,
omdat de culturele en
cultuurhistorische betekenis van
de natuur een sleutelrol spelen.
Kennis van cultuurhistorische
elementen en structuren in het

Gedeeltelijk overgenomen uit Langers e.a. (2002, p. 19).

landschap en de natuur worden
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gezien als verrijkend voor de waardering van natuur.

wildernis natuurbeelden. Daarnaast benadrukten zij dat de
natuurbeelden of arrangementen ideaaltypen zijn, in de

In het functionele natuurbeeld is natuur grotendeels

zin dat ze in de praktijk in hun meest complete vorm

ondergeschikt aan cultuur. De natuur is ten nutte van de

zelden voorkomen (van der Windt e.a., 2006, p. 224).

mens, hoewel dit niet direct of korte termijn nut hoeft te
betekenen. Natuur is omgevormd naar huidig gebruik van

Er zijn echter ook onderzoekers die meer dan drie

het landschap, zoals recreatie of moderne landbouw. Het

natuurbeelden onderscheiden. Zo hanteren Jacobs e.a.

functionele beeld is voornamelijk gebaseerd op de

(2002) en Langers e.a. (2002) in hun onderzoek naar

productie-ecologie, waarbij het accent ligt op de primaire

waterbeelden (opgevat als afgeleiden van natuurbeelden)

productie door soorten en ecosystemen. Deze systemen

vijf beelden, namelijk:

staan in dienst van menselijke behoeften. Het functionele

1.

het wilde beeld;

natuurbeeld kent een sterk antropocentrische ethiek. De

2.

het spontane beeld;

natuur wordt niet als onafhankelijke bron opgevat en

3.

het ruime beeld;

wordt daarom geen intrinsieke waarde toegekend, maar

4.

beïnvloede beeld en

louter instrumentele waarde vanwege haar nut voor de

5.

menselijke beeld (Jacobs e.a., 2002, p. 9).

mens. De natuur kan onder andere worden opgevat als

Een toelichting op deze natuurbeelden is schematisch

bron van nuttige hulpbronnen, leverancier van delfstoffen,

weergegeven (tabel 3.3). Uit de tabel worden de

biomassa, energie, als ruimte voor infrastructuur,

overlappingen tussen verschillende beelden naar bepaalde

stabilisator, bron van kennis, recreatie, educatie en

dimensies duidelijk. Uit het onderzoek van Jacobs e.a.

inspiratie. Ook de esthetiek wordt afgeleid van menselijk

(2002) kwam naar voren dat de meeste respondenten een

gebruik. Waardering komt hoofdzakelijk voort uit

wild beeld hadden (29%), gevolgd door een spontaan

vervulling van menselijke behoeften. Formele esthetiek,

beeld (23%), een ruim beeld (22%), een menselijk beeld

waarbij bijvoorbeeld kleur of textuur benadrukt wordt,

(15%). De minste respondenten in hun onderzoek hadden

doet het goed in het functionele beeld, omdat het niet de

een beïnvloed beeld (11%) (Jacobs e.a., 2002, p. 9). Jacobs

onderliggende wetenschappelijke of cultuurhistorische

e.a. (2002) geven aan dat met name de twee ‘extremen’

betekenissen zijn die van invloed zijn op de waardering. Er

(het wilde en menselijke beeld) er in hun onderzoek

wordt belang gehecht aan een zekere mate van

duidelijk uitsprongen en dat de drie beelden in het midden

verzorgdheid en veiligheid. Een dynamisch landschap kan

(het spontane, ruime en beïnvloede beeld) veel overlap

hoog gewaardeerd worden, mits het voortkomt uit

vertoonden (Jacobs e.a., 2002, p. 65).

menselijke activiteiten.
Een andere indeling van natuurbeelden is geformuleerd
De hierboven uiteengezette typering van de drie

door Buijs (2009a). Via een toepassing van het

natuurbeelden, gebaseerd op Keulartz e.a. (2000, pp. 43-

sociologische concept van ‘ideale types’ van Weber (Buijs,

46) en van der Windt e.a. (2006, pp. 218-220), is in tabel 3.2

2009a, p. 422), komt Buijs met een beschrijving van een

schematisch uiteengezet. Uit onderzoek van van der Windt

vijftal ideaaltypische natuurbeelden van de Nederlandse

e.a. (2006) bleek dat op regionaal niveau arcadische en

bevolking:

functionele natuurbeelden domineren, terwijl in nationale

1.

wildernis natuurbeeld;

beleidsdocumenten de nadruk ligt op arcadische en

2.

autonomie natuurbeeld;

Tabel 3.2: Natuurarrangementen of natuurbeelden en natuurdimensies.
Natuurbeeld/

Cognitief/ ecologisch

Normatief/ ethisch

Expressief/ esthetisch

Systeemecologie

Ecocentrisch

Wetenschapsesthetiek /

arrangement
Wildernis

objectivistisch
Arcadisch

Functioneel

Structuurecologie

Productie-ecologie

Zwak antropocentrisch /

Historisch-culturele esthetiek /

rentmeester

subjectivistisch

Antropocentrisch

Functionele esthetiek /
formalistisch

Tabel gebaseerd op van der Windt e.a. (2006, p. 220) en Keulartz e.a. (2000, p. 46).
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Tabel 3.3: Beschrijving van de natuurbeeldenindeling van Jacobs e.a. (2002) en Langers e.a. (2002)
Natuurdimensies
Cognitief

Normatief

Expressief

Natuurbeelden
Wilde beeld

Natuur is enkel natuur wanneer
dit niet door de mens is
beïnvloed

Mensen dienen niet in de
natuur in te grijpen omwille
van de mens

Natuur wordt het meest
gewaardeerd wanneer de invloed
van de mens niet zichtbaar is

Spontane beeld

Ook natuur die door de mens is
beïnvloed is een beetje natuur

Mensen kunnen beter niet
teveel in de natuur ingrijpen
omwille van de mens

Natuur wordt met name
gewaardeerd wanneer men weg is
van de bewoonde wereld

Ruime beeld

Ook natuur die door de mens is
beïnvloed is een beetje natuur

Mensen mogen ingrijpen in
de natuur omwille van de
mens

Natuur wordt met name
gewaardeerd wanneer men weg is
van de bewoonde wereld

Beïnvloede beeld

Natuur waar de mens duidelijk
de hand in heeft is ook natuur

Mensen kunnen beter niet in
de natuur ingrijpen omwille
van de mens

Natuur waarin sporen van de mens
zijn te zien kan ook mooi zijn

Menselijke beeld

Natuur waar de mens duidelijk
de hand in heeft kan ook echte
natuur zijn

Mensen mogen in de natuur
ingrijpen om doelen voor de
mens te bereiken

Ook wanneer je de invloed van de
mens ervaart kan natuur mooi zijn

De tabel is gebaseerd op een indeling van waterbeelden (als afgeleiden van natuurbeelden) uit onderzoek van Jacobs
e.a.(2002, p. 9; p. 68).

3.

inclusieve natuurbeeld;

levend wezen als belangrijk beschouwd en is menselijk

4.

esthetische natuurbeeld en

ingrijpen gerechtvaardigd om individuele levende wezens

5.

functionele natuurbeeld (Buijs, 2009a, p. 424)

te beschermen. In het esthetische natuurbeeld staat het

Deze indeling is gebaseerd op onderzoek naar

gebruik van de natuur door de mens voorop. Dit gebruik is

natuurbeelden onder de Nederlandse bevolking en is

met name gerelateerd aan het genieten van de schoonheid

verkregen via interviews. Het wildernisbeeld kent een

van de natuur. In het functionele natuurbeeld gaat de

symbolische focus op de afwezigheid van mensen en

aandacht uit naar het benutten van natuurlijke

culturele elementen. Het autonomie beeld focust sterk op

hulpbronnen (PBL, 2013).

de autonomie van natuurlijke processen. Het inclusieve
beeld kent een brede definitie van natuur en verwerpt het

Omdat eerder onderzoek naar natuurbeelden al veel

onderscheid dat door sommigen gemaakt wordt tussen

resultaten heeft opgeleverd en de indelingen die daarbij

natuur en cultuur. Het esthetische beeld focust op

zijn gemaakt hun nut in theoretisch en empirisch

hedonistische en esthetische waarden. Het functionele

onderzoek hebben bewezen, vormen bestaande indelingen

beeld focust op utilitaire waarden (Buijs, 2009a, p. 428).

de grondslag in dit scriptieonderzoek. In dit onderzoek
wordt in het empirisch deel uitgegaan van de indeling van

Buijs heeft echter in hetzelfde jaar (2009) nog een indeling

het proefschrift van Buijs (2009c). Zijn indeling is gebaseerd

van natuurbeelden naar voren gebracht, waarbij hij vier

op recent en uitgebreid empirisch onderzoek naar

natuurbeelden onderscheidde (Buijs, 2009c). Ook deze

natuurbeelden onder de Nederlandse bevolking. In tabel

indeling is gebaseerd op onderzoek naar natuurbeelden

3.4 wordt de samenstelling van de vier natuurbeelden

onder de Nederlandse bevolking. De vier natuurbeelden

zoals deze toegepast worden in dit onderzoek schematisch

die Buijs (2009c) hierbij onderscheidt zijn:

weergegeven. De vier natuurbeelden uit het proefschrift

1.

het wildernis natuurbeeld

van Buijs zijn het wildernis natuurbeeld, het brede

2.

het brede natuurbeeld

natuurbeeld, het esthetische natuurbeeld en het

3.

het esthetische natuurbeeld

functionele natuurbeeld. De vier natuurbeelden worden in

4.

het functionele natuurbeeld

bijlage 4.1 in meer detail toegelicht. Deze indeling is ook

In het wildernis natuurbeeld staat de intrinsieke waarde

direct in het Nederlandse natuurbeleid toegepast en vormt

van natuur voorop. De mens is volgens dit beeld zoveel

bijvoorbeeld het theoretische uitgangspunt van de

mogelijk afwezig in natuur. Het gaat in het wildernis

Natuurverkenning 2010-2040 van het Planbureau voor de

natuurbeeld om natuurlijke processen en ecosystemen.

Leefomgeving (PBL, 2013). Daarnaast is gekozen voor deze

Ook in het brede natuurbeeld staat de intrinsieke waarde

indeling omdat juist het vierde natuurbeeld dat Buijs

van natuur voorop. In het brede natuurbeeld wordt elk

(2009c) onderscheidt, het brede natuurbeeld, zeer goed
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lijkt aan te sluiten bij de veelal emotionele

betekenissen, die een driedimensionale structuur van

maatschappelijke opvattingen over het thema dat in dit

cognitieve, normatieve en expressieve elementen kunnen

scriptieonderzoek centraal staat: wildernis. Volgens Buijs

vertonen en via deze kaders opvattingen en gedragingen

(2009c, p. 428) zijn sociale conflicten over (bijvoorbeeld) de

over wildernis beïnvloeden, sturen en structureren.

zorg voor wilde dieren vaak gerelateerd aan verschillende
opvattingen van de intrinsieke waarde van natuur. Immers

Hoewel er veel is geschreven over wildernis, is er nog geen

is één van de verschillen tussen het wildernis en brede

onderzoek gedaan naar beelden die mensen over wildernis

natuurbeeld een respectievelijk ecocentrische en

vormen. Een wildernisbeeld bestaat uit opvattingen en

biocentrische houding ten opzichte van de relatie tussen

gedrag en is opgebouwd uit drie wildernisdimensies. Eén

mens en natuur (normatieve dimensie) (zie ook § 3.2.2). In

wetenschapper onderscheidde in het denken over

het wildernis natuurbeeld wordt een holistische houding

wildernis reeds eerder drie dimensies en sprak over de

ten opzichte van flora en fauna gehanteerd (ecocentrisme)

gelaagdheid van het denken over wildernis van een

en in het brede natuurbeeld een individualistische

cognitieve, morele en esthetische betekenis (Castree, 2005,

(biocentrisme).

p. 137). De toelichting die Castree van de drie betekenissen
of dimensies van wildernis geeft is echter zeer bondig en

3.4 Wildernisbeelden

beperkt en kent geen theoretische of empirische
onderbouwing. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat veel mensen
iets inherents goeds of positiefs aan wildernis toekennen

In de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek over

omdat ze het bijvoorbeeld zouden contrasteren met

natuurbeelden naar de praktijk van natuurbeheer, worden

vervuiling van het stedelijke leven en dat mensen wildernis

natuurbeelden veelal niet onderbouwd vertaald naar een

esthetisch waardering omdat ze ‘de natuurlijkheid’ van

voorkeur en waardering voor natuur die specifiek vanuit

wildernis als mooi en opbeurend ervaren (Castree, 2005, p.

een bepaald natuurbeeld wordt ontwikkeld en beheerd. In

137). Aan de hand van het empirisch onderzoek in deze

dit scriptieonderzoek wordt daarom onderzocht in welke

scriptie worden de drie dimensies van wildernisbeelden

mate natuurbeelden invloed uitoefenen op opvattingen en

geanalyseerd en wordt onderzocht met welke factoren

gedrag omtrent wildernis. Er kan immers niet zonder

deze beelden verband houden.

onderbouwing aangenomen worden dat een persoon met
een functioneel of esthetisch natuurbeeld, geen of weinig

Volgens de meeste onderzoekers gaan opvattingen vooraf

waardering toekent aan natuurgebieden die ontwikkeld

aan gedrag: “attitudes are somehow necessary before

zijn vanuit het wildernis natuurbeeld. Ook bestaat de

behaviour can be formed. In other words, attitudes,

mogelijkheid dat mensen met verschillende natuurbeelden

concepts, visions, frames etc. are assumed to mediate

elk wildernis kunnen waarderen, maar om uiteenlopende

between nature and our actions” (de Groot, 2006, p. 241).

redenen, bijvoorbeeld omdat zij wildernis een intrinsieke

Ingold (2000) beargumenteert echter dat gedrag ook

waarde toekennen of vanwege recreatiemogelijkheden.

mogelijk is zonder dat hier opvattingen, of andere
cognitieve factoren zoals taal, concepten of houdingen aan

Het toepassen van de theoretisch en empirisch

vooraf zijn gegaan. In dit scriptieonderzoek wordt een

onderbouwde natuurbeelden op opvattingen en

tussenpositie gekozen en wordt aangenomen dat gedrag

gedragingen over wildernis leidt tot een nieuw construct:

meestal vooraf gegaan en gestuurd wordt door cognitieve

wildernisbeelden. Wildernisbeelden zijn in zekere zin op te

en normatieve opvattingen, maar dat dit niet altijd zo

vatten als afgeleiden van natuurbeelden, maar niet in

hoeft te zijn. Ook Jacobs e.a. (2002) en Langers e.a. (2002)

dezelfde sterke mate als Jacobs e.a. (2002) en Langers e.a.

formuleerden een dergelijk standpunt en dit standpunt

(2002) waterbeelden afleiden van natuurbeelden. Dit met

komt ook naar voren in de definitie van natuurbeelden en

name omdat in dit onderzoek, en bij het thema wildernis

wildernisbeelden waarin benadrukt wordt dat deze

in het algemeen, de cognitieve dimensie sterker centraal

beelden cognitieve, normatieve en expressieve elementen

staat dan bij ‘water’ (wat wordt onder ‘wildernis’

kunnen bevatten, maar niet noodzakelijk hoeven te

verstaan?). Daarnaast wordt ook geen typering van

bevatten. Daarnaast benadrukt de Groot (2006) dat het

wildernisbeelden gegeven, maar worden bestaande

standpunt van Ingold (2000), waarin de rol van cultuur

natuurbeelden gekoppeld aan opvattingen en gedragingen

vrijwel als irrelevant gezien wordt, hoogstens van

omtrent wildernis. De definitie die hiertoe wordt

toepassing is tot het moment dat mensen met anderen

gehanteerd van wildernisbeelden sluit aan bij de definitie

gaan communiceren over hun interpretaties en gedrag. De

van natuurbeelden (zoals toegelicht in § 3.3.1):

Groot (2006) beargumenteert vervolgens dat in

wildernisbeelden zijn mentale kaders van duurzame

natuurbeheer de nadruk op collectief gedrag het
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Tabel 3.4: Opbouw vier natuurbeelden naar natuurdimensies
Natuurdimensies
Natuurbeelden

Wildernis

Breed

Esthetisch

Functioneel

Cognitief

Normatief

Definitie
van
natuur:

Opvattingen over natuur:

Smal

Natuur = door mensen
onverstoorde ecologische en
fysische processen.
Natuur is kwetsbaar.
Natuur is te doorgronden via
wetenschappelijke kennis.
Natuur is spontaan.

Ecocentrisch

Breed

Alles is natuur.
Natuur is kwetsbaar. Natuur
is onvoorspelbaar.
Natuur is spontaan, maar
ook in natuur die door de
mens is beïnvloed kan
natuur zich nog spontaan
ontwikkelen.

Biocentrisch

Vrij breed

Er bestaat een wisselwerking
tussen de wilde natuur en
pre-industriële, agrarische
praktijken.
Natuur is kwetsbaar.
Natuur is in evenwicht.
Ook door de mens
beïnvloede natuur is natuur.

Breed

Focus ligt op de productieve
krachten van natuur.
Natuur is veerkrachtig.
Ook door de mens
beïnvloede natuur is natuur

Waarde van
natuur:

Vorm van beheer:

Expressief
Emoties:

Mooie natuur:

Fascinatie, grootsheid,
ontzag voor natuur,
uitdaging

Mooie natuur is ruig, ongerept,
ongestructureerd
Objectivistische esthetica: de esthetische
ervaring wordt niet geleid door de
zintuigen, maar door het verstand:
ecologisch inzicht in de natuur verhoogt
onze esthetische appreciatie.

Biocentrisch
Beperkt beheer; beheer
gericht op natuur

Fascinatie,
eenheid met natuur,
verwondering

Mooie natuur is levend (vitaal)

Zwak antropocentrisch

Landschapsbeheer.
Harmonisch samengaan
van mens en natuur.
Zorg voor historisch
gegroeide vormen van
interactie tussen mens en
natuur.

Afwisseling,
geborgenheid,
verbondenheid,
vertrouwdheid

Mooie natuur is natuur waar mens en
natuur in harmonie zijn.
Esthetische waardering via kennis van
historische landschapsstructuren en
subjectieve elementen.

Antropocentrisch

Beheer van natuurlijke
bronnen.
Utilitaristisch.
Natuur moet beheerd
worden.

Veiligheid
Verbondenhei

Mooie natuur is verzorgd en
gestructureerd.
hoge appreciatie voor harde,
geometrische structuren en een grote
structuurvariatie in combinatie met
hedendaags gebruik door de mens.

Geen beheer; nadruk op
natuurlijke processen.
Waardering voor de
autonome waarde van
natuur.
De mens heeft
overwegend een negatieve
rol in natuur.

De tabel is samengesteld op basis van Buijs, 2009a, p. 425; Jacobs e.a, 2002, p. 17; Langers e.a., 2002, p. 22; Deliège, 2009, pp. 52- 53; Buijs, 2012 en Buijs e.a., 2011.
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noodzakelijk maakt cognitieve en normatieve opvattingen

verwezenlijken (Drenthen, 2002; 2007, p. 397), zoals in

niet over het hoofd te zien in onderzoek naar

bepaalde natuurgebieden waar een wildernisbeleid wordt

natuurbeelden (de Groot, 2006, p. 242). In de volgende

toegepast. Drenthen spreekt in dit kader van een

(sub)paragrafen wordt afzonderlijk op opvattingen en

‘worsteling met het andere’: “we willen het ongerepte en

gedrag omtrent wildernis ingegaan.

echte, maar door de manier waarop we het nastreven
raken we het kwijt” (Drenthen, 2002).

3.4.1

Opvattingen over wildernis

In een ander artikel gaat Drenthen (2005) nog een stap
verder binnen deze redenering, door te stellen dat het niet

Bij opvattingen over wildernis ligt de nadruk op het
mentale domein en daarmee op de cognitieve en
normatieve dimensies van wildernisbeelden. De vragen
‘wat is wildernis’ en ‘hoe dient de mens met wildernis om
te gaan’ staan hierbij centraal. Beide vragen zijn niet
eerder aan burgers voorgelegd. Het is vooralsnog
onbekend wat Nederlanders onder wildernis verstaan en
hoe zij vinden dat de mens met wildernis dient om te gaan.
Vanuit wetenschappelijk, en met name filosofisch oogpunt
is hier echter wel eerder onderzoek naar gedaan.

alleen de andersheid van wildernis is die mensen ernaar
doet verlangen, maar ook het gevoel een ander mens te
(kunnen) zijn in de wildernis. Volgens Drenthen hebben
mensen geleerd hun ‘eigen wildheid’ te cultiveren en zijn
mensen binnen de samenleving als het ware
gedomesticeerd via bijvoorbeeld disciplineringstechnieken
en zelfbeheersing. De wildheid van de mens staat hierbij
voor de ongepolijste mens en Drenthen zet uiteen dat deze
betekenis veelal doorklinkt in debatten over wildernis en
ziet hierin een verklaring voor de felheid van dit debat:
“mensen die tegen verwildering van de natuur ageren,

De vraag wat wildernis is wordt door verschillende
deskundigen beantwoord met ‘het andere’. Zo typeert
Cronon (1995b) wildernis als “something irreducibly
nonhuman, something profoundly Other than
yourself”(Cronon, 1995b, p. 70). Ook milieufilosoof
Drenthen (2002) gaat uitgebreid op de visie van wildernis
als het andere in en typeert wildernis daarbij als hetgeen
dat buiten cultuur ligt, waar geen menselijke interventie
plaatsvindt en als plek die nooit een thuis voor de mens
kan worden (Drenthen, 2007, p. 371). Hij beargumenteert

doen dat omdat verwildering onze menselijkheid zelf op
het spel zet” (Drenthen, 2005, p. 6). Mensen zijn volgens
Drenthen gefascineerd door ‘datgene wat zich aan die
contingente ordening onttrekt’ en omdat wildernis zich
aan de morele normen van de mens zou onttrekken en zo
de menselijke morele orde relativeert zijn mensen
gefascineerd door wildernis. Volgens Drenthen zoeken
mensen in wildernis een confrontatie met de mateloosheid
en immoraliteit; een confrontatie met de grenzen van de
menselijke maat (Drenthen, 2005, p. 7).

dat de hedendaagse interesse in en fascinatie voor
wildernis aan dit ‘andere’ in de natuur gewijd kan worden.
De fascinatie voor wildernis zou te wijten zijn aan een
morele interesse in een (radicale) andersheid van de
natuur en mensen zouden verlangen naar wildernis omdat
ze verlangen naar hetgeen de mens niet zelf gemaakt
heeft, maar er altijd al was en daarmee ouder, groter of
sterker dan de mens zelf (Drenthen, 2002). Drenthen licht
in zijn betoog over de appellerende andersheid van
wildernis een interessante paradox toe: “datgene wat ons
als betekenisvol aanspreekt vraagt erom geïnterpreteerd te
worden, zodat het eigen wordt, maar we zijn er precies in
geïnteresseerd omdat het anders is, van buiten komt, zich
juist niet laat inpassen in ons alledaagse geordende leven”
(Drenthen, 2002). Immers laat hetgeen de mens volgens

Een andere kwestie die in de literatuur veel bediscussieerd
is met betrekking tot wat wildernis is en hoe er mee
omgegaan dient te worden, richt zich op wildernis als al
dan niet een sociale constructie. Ecologen uiten zich
overwegend negatief over de visie dat wildernis een
sociale constructie is (Castree, 2005, p. 135). Vanuit
disciplines als de biologie en ecologie richt het verhaal
over wildernis zich veelal op cognitieve
natuurwetenschappelijke fenomenen, zoals ecosystemen,
‘the circle of life, specifieke soorten fauna en flora (zoals
bossen, moeras, herten en oerrunderen) (bijvoorbeeld
Vera, 1997). Deze ecologische visie op wildernis vanuit het
ecosysteem en de voedselketen, staat ook centraal in de
natuurfilm De Nieuwe Wildernis (Digital interview, 2012).

visie van Drenthen interesseert in de natuur of wildernis
(de andersheid) zich per definitie niet toe-eigenen en
interpreteren, maar juist omdat het mensen aanspreekt,
kunnen zij niets anders dan trachten het toe te eigenen en
het door er betekenis aan toe te kennen een plaats in de
menselijke wereld te geven. Het probleem in deze paradox
is dat hetgeen waar mensen in geïnteresseerd zijn,

De meest invloedrijke (en tevens bekritiseerde) bijdrager
aan dit debat en sterkste pleitbezorger van het standpunt
dat wildernis een sociale constructie is, is de Amerikaanse
historicus en geograaf Cronon. Cronon is door veel
ecologen sterk bekritiseerd door deze visie en werd
beschuldig een anti-realist te zijn (hij zou een externe

wildernis, verloren raakt wanneer geprobeerd wordt het te

| 60

werkelijkheid ontkennen) en een moreel en esthetisch

minder sterk constructivistisch standpunt dan Cronon en

relativist (alle waarden zijn relatief en geen enkele waarde

typeert wildernisgebieden als sociaal geconstrueerd maar

of visie is beter dan een andere) (Castree, 2005, p. 139).

tegelijkertijd nog steeds en wellicht voornamelijk

Cronon uit zich echter niet zozeer kritisch over wildernis,

natuurlijke ruimten (Havlick, 2006, p. 57). Hierbij dient

maar des te meer over de wijze waarop mensen denken

benadrukt te worden dat Havlick zich met name beperkt

over wildernis (Cronon, 1995b, p. 81). Hij ontkent

tot wat in deze scriptie wordt aangeduid met

nadrukkelijk niet het bestaan van een externe ‘wildernis’

‘wildernisgebieden’: natuurgebieden waar een

en acht zijn visie in die zin niet constructivistisch (Cronon,

wildernisbeleid is geïmplementeerd (in de Verenigde

1995b, p. 70). Hij bekritiseert de visie die veel ecologen en

Staten) en dat wildernis in die zin een sociale constructie is

anderen volgens hem van wildernis hanteren als “an island

omdat er immers natuurbeleid wordt opgelegd en

in the polluted sea of urban-industrial modernity, the one

uitgevoerd (Havlick, 2006, p. 52).

place we can turn for escape from our own too-muchness”
(Cronon, 1995b, p. 69). Cronon ziet wildernis daarentegen
niet als plek die losstaat van de mens, maar juist als

3.4.2

Gedrag omtrent wildernis

“profoundly a human creation”: “it is not a pristine
sanctuary where the last remnant of an untouched

Hoewel onderzoek naar opvattingen over wildernis

endanger, but still transcendent nature can for at least a

interessante resultaten kan opleveren, worden deze

little while longer be encountered without the

opvattingen pas relevant wanneer ze omgezet worden in

contaminating taint of civilization. Instead, it is a product

gedrag. De toekomst van natuur en wildernis is immers

of that civilization, and could hardly be contaminated by

niet zozeer afhankelijk van wat mensen denken, maar des

the very stuff of which it is made. Wilderness hides its

te meer van wat mensen doen naar aanleiding van hun

unnaturalness behind a mask that is all the more beguiling

opvattingen. Daarom spelen naast mentale opvattingen

because it seems so natural. As we gaze into the mirror it

over wildernis, ook gedragingen omtrent wildernis een

holds up for us, we too easily imagine that what we behold

grote rol in dit onderzoek. Het gaat hierbij om de

is Nature when in fact we see the reflection of our own

expressieve dimensie van wildernisbeelden: wanneer en

unexamined longings and desires” (Cronon, 1995b, pp. 69-

hoe wordt wildernis ervaren en hoe wordt wildernis

70).

gewaardeerd? Gedrag omtrent wildernis wordt in dit
scriptieonderzoek opgevat als een uiting van opvattingen

Cronon zet zijn visie uiteen aan de hand van een verhaal
over een boom. Hij licht toe dat mensen de intrinsieke
waarde van een boom in wildernis sterker erkennen,
omdat de boom er natuurlijk groeit zonder menselijke
invloed, dan een boom in een tuin. Vervolgens
beargumenteert hij dat de boom in de tuin in werkelijkheid

over wildernis. In het uiten van opvattingen kan
onderscheid gemaakt worden tussen fysieke
gedragsuitingen, m.a.w. een fysiek bezoek aan de natuur
of wildernis, en virtuele gedragsuitingen, welke in dit
onderzoek opgevat worden als het communiceren van
opvattingen over wildernis met anderen.

niet anders is, en de verwondering of het respect niet
minder waard is, dan de boom in de wildernis en dat beide
bomen van dezelfde zaden kunnen zijn ontkiemd: “both
trees stand apart from us; both share our common world”
(Cronon, 1995b, p. 88). Cronon concludeert zijn betoog
door te benadrukken dat mensen de wildernis in het
alledaagse moeten leren zien en erkennen (Cronon, 1995b,
p. 88).

Deze expressieve dimensie van wildernisbeelden is nog
niet eerder empirisch onderzocht onder de Nederlandse
bevolking. Wel doen verschillende wetenschappers, veelal
filosofen, theoretische uitspraken over het ‘ervaren van
wildernis’. Zo stellen van Ool en Schouten (2011) dat,
hoewel er volgens hen nagenoeg geen wildernis meer is,
een gevoel van wildernis (zij spreken over ‘wildheid’) wel
degelijk te ervaren is: “dat gebeurt op die momenten dat

Hoewel Havlick (2006) kritisch reageert op het vrij
constructivistische standpunt van Cronon, benadrukt ook
hij dat wildernis niet volledig bestaat buiten de menselijke
cultuur en technologie: “culture and technology create

de ongebreideldheid van de natuur zich laat gelden; dat
kan in de Oostvaardersplassen zijn, wanneer je oog in oog
komt te staan met een kudde paarden, maar ook wanneer
je de kiemkracht van een beukennootje ziet en je je

Wilderness—both by defining

realiseert dat daar een woudreus uit zal groeien“(van Ool

it as a place where human experience will not be

& Schouten, 2011, p. 18). Opvallend in deze quote is het

dominated by machines, and by the geographical

uitgangspunt dat de schrijvers innemen wanneer zij stellen

boundaries caused by continued industrial development or

dat ook op de schaal van een beukennootje, een

legislation” (Havlick, 2006, p. 57). Havlick hanteert een

wildernisgevoel te ervaren is. Dit brede spectrum wordt in
dit scriptieonderzoek in de analyse meegenomen.

| 61

mogen ontdekken. Daarnaast zouden robuuste
De wilderniservaring is een subjectieve ervaring die per

natuurgebieden met weinig menselijke invloed – een

persoon en per plek kan verschillen en “what we find in

kenmerk dat veelal aan wildernisgebieden wordt

Wilderness will vary from visitor to visitor and from place

toegekend – de beste mogelijkheden voor struinnatuur

to place” (Havlick, 2006, p. 57). Kenmerken en gevoelens

bieden (Hoogendam, 2000, p. 13). Ook van Zwoest (2000)

die in de literatuur met het ervaren en beleven van

typeert struinnatuur als wildernis. Naast (tenminste de

wildernis worden verbonden zijn vrijheid, eenzaamheid,

illusie) van uitgestrektheid van het natuurterrein en een

angst, het gevoel één te zijn met de natuur, grootsheid van

gevoel van rust en vrijheid om te gaan en staan waar de

de natuur en nietigheid van de mens, het onverwachte en

bezoeker wil, zonder veel andere mensen tegen te komen,

onvoorspelbare, overweldiging, uitdaging, risico, rust,

typeert van Zwoest als struinnatuur omdat “je in een

uitgestrekt, onbeheerd, het sublieme, avontuur, sensatie,

contrasterende wereld stapt die een perfect contrast vormt

verwondering, spontaniteit, spanning, verrassing, ruig,

met het alledaagse stratenlandschap. Een vleugje avontuur

woest, adembenemend, verlammend, levenskracht, intens

brengt de beleving op smaak. Struinnatuur is (of lijkt)

en aangenaam (Hoogendam, 2000, p. 15; van Zwoest, 2000,

ontworpen noch beheerd” (van Zwoest, 2000, p. 31).

p. 31; de Volkskrant, 2010b; Drenthen, 2002; Cronon,
1995b, p. 88; Slabbers, 2000, p. 40; Karmakov, 2008, p. 18;

Er bestaat een spanningsveld tussen het idee van

van de Klundert in Trouw, 2012b; van de Klundert, 2012).

onbedorven en onaangetaste wildernis en het (fysiek)

Uit onderzoek van Abma (2003) naar natuurbelevingen en

ervaren van wildernis door mensen. Immers kan de

wilderniservaringen in vier natuurgebieden in Nederland

aanwezigheid van mensen in wildernis deze doen

bleek dat de Oostvaardersplassen, een gebied dat wordt

degraderen (Settekorn, 2006, p. 185). Settekorn vermeldt

geprofileerd als wildernisgebied, door bezoekers niet werd

hierbij dat deze kritische visie op natuur en wildernis

ervaren als wildernis, omdat het gebied beperkt

zelden gevonden wordt in hedendaags onderzoek naar

toegankelijk is en omdat de bezoekers reeds veel

natuurbeelden. In dit scriptieonderzoek wordt dit

informatie over het gebied hadden ontvangen, waardoor

spanningsveld dan ook in de analyse meegenomen. Het

het moeilijk werd de hand van de mens niet in het gebied

levert, zeker in de Nederlandse ruimtelijke ordening en de

terug te zien. Omgekeerd bleek ook dat natuurgebieden

praktijken van natuurbeheer immers een interessant thema

die niet als ‘wildernisgebieden’ worden ingericht en

op: dienen ‘wildernisgebieden’ voor mensen afgesloten te

beheerd door natuurbeheerders en ecologen desondanks

worden, in welke mate en waarom is dit wenselijk? In dit

wel een wilderniservaring kunnen oproepen bij bezoekers,

kader wijst ook Havlick (2006) op een vergelijkbaar

zoals het geval in de Drentsche Aa, waar het voor de

spanningsveld wanneer hij benadrukt dat de onbedorven,

recreant mogelijk is ‘te verdwalen’ wat volgens Schouten

niet beïnvloede wildernis zoals deze geprofileerd wordt (in

(2004, p. 6) de wilderniservaring mogelijk maakt. Dit wijst

dit geval in de Verenigde Staten) behoorlijk botst met alle

er op dat wilderniservaringen mogelijk niet per se

materiële spullen die mensen met zich mee de wildernis

samenvallen met ervaringen in wildernisgebieden. Ook

innemen (en soms ook achterlaten), zoals tenten en

zou dit kunnen betekenen dat kennis de wilderniservaring

jachtgeweren, en dat de activiteiten die men in wildernis

negatief beïnvloed. Overigens beargumenteren anderen

uitvoert (zoals wandelen, vissen en kamperen) niet stroken

juist dat meer kennis over wildernis, een verrijking voor de

met de visie van wildernis als onaangetast door de mens

wilderniservaring kan zijn (zie ook § 3.5.1).

(Havlick, 2006, p. 55).

Een concept dat veel overlapping met het ervaren van

Concluderend kan gesteld worden dat ondanks de

wildernis vertoont is ‘struinnatuur’ of ‘struinen’ als

verschillende wetenschappelijke opvattingen over wat

activiteit. Struinnatuur wordt door Slabbers (2000)

wildernis is, hoe er mee omgegaan dient te worden en wat

getypeerd als “een toegankelijke wildernis die uitdaagt tot

er hoe in wildernis ervaren wordt, veel wetenschappers het

uiteenlopende vormen van gebruik” (Slabbers, 2000, p. 40).

eens zijn dat wildernis van belang is voor de mensheid,

In struinnatuur mogen bezoekers van de paden en wegen

met name omdat de mens veel van wildernis kan leren.

afwijken (voor zover er paden en wegen zijn) en zijn ze vrij
zelf rond te ‘struinen’ (Hoogendam, 2000, p. 15). Dergelijke

Zo zet Cronon (1995b), in een pleidooi om wildernis

natuur trekt volgens Hoogendam (2000) met name mensen

dichterbij huis te halen, uiteen dat mensen veel van

aan die op zoek zijn naar een uitdaging. Volgens

wildernis kunnen leren: “In reminding us of the world we

Hoogendam wordt de beleving van struinnatuur vaak

did not make, wilderness can teach profound feelings of

vergeleken met een ervaring van wildernis omdat mensen

humility and respect as we confront our fellow beings and

vrij zijn om van paden af te wijken en zelfstandig de natuur

the earth itself [….] Wilderness is the place where,
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symbolically at least, we try to withhold our power to

kan bijdragen aan de esthetische waardering van

dominate” (Cronon, 1995b, p. 87). Voort beredenerend op

landschappen (Keulartz e.a., 2000 p. 39; 42; 77).

zijn uitgangspunt van de wildernis als ‘het andere’ licht
Cronon toe dat “in the broadest sense, wilderness teaches

In het vormen van een beeld over wildernis dienen de

us to ask whether the Other must always bend to our will,

algemene natuurdimensies als filter voor informatie over

and, if not, under what circumstances it should be allowed

wildernis. Mensen gaan selectief te werk bij het ontvangen

to flourish without our intervention” (Cronon, 1995b, p.

van verschillende informatiesoorten: ze maken een selectie

88).

uit het informatieaanbod door enkel de vermeend
interessante informatie te filteren uit het gehele aanbod.

Hoewel het wildernisstandpunt van Cronon door velen

Dit is meestal de informatie die hun eigen opvattingen en

bekritiseerd wordt, zijn de meesten het wel eens met de

gedrag ondersteunt (Boeije e.a., 2009, pp. 18-19): “since it

lessen die wildernis de mensheid kan leren. Zo benadrukt

is impossible to register and to process all incoming

Havlick (2006) dat wildernis de mensheid veel kan leren

information, we must select, order and condense it”

over de relatie tussen mens en natuur en dat wildernis een

(Coeterier, 1996, p. 28). Het filteren van kennis gebeurt

openbare en unieke plek biedt om natuur, samenleving en

zowel met betrekking tot het ontvangen van informatie

technologie ethisch te overwegen. Havlick acht dit

van derden als met betrekking tot eigen ervaringen, aldus

belangrijk omdat de mens hierdoor nader tot natuur

Coeterier die spreekt van een selectieproces van fysieke

gebracht kan worden in plaats van steeds verder weg

elementen die mensen als belangrijk genoeg bestempelen

(Havlick, 2006, p. 47; p. 52).

om een beeld te vormen van die fysieke omgeving
(Coeterier, 1996, p. 28).

Ook Drenthen ziet in wildernis een leerzame les voor de
mens: “Wildness is a critical moral concept that reminds us

Hoewel natuurbeelden en wildernisbeelden mentale en

that our moral world of human meanings and goals

daarmee individuele concepten zijn, kunnen ze sterk

ultimately rests on (and refers to) a much grander, all-

beïnvloed worden door informatie over natuur en

encompassing natural world” (Drenthen, 2007, p. 371).

wildernis van andere partijen. Wetenschappelijke
theorieën en onderzoek, zoals in dit hoofdstuk

3.5 Beeldvorming via natuurbeelden:
dimensies als filter

uiteengezet, zijn slechts één van meerdere domeinen
waarin kennis over natuur geproduceerd wordt en
natuurbeelden gestuurd worden. Andere domeinen zijn
bijvoorbeeld massamedia (bijvoorbeeld televisie, kranten,

Beeldvorming over wildernis verloopt mogelijk niet alleen

tijdschriften), educatie, natuurorganisaties, mensen in

via natuurbeelden, maar kan ook door andere factoren

iemand sociale omgeving, de entertainment industrie

beïnvloed worden. Verschillende factoren bleken in eerder

(bijvoorbeeld films), toerisme, de staat en commerciële en

onderzoek van invloed op natuurbeelden en zijn mogelijk

niet-gouvernementele organisaties en “together, these

ook van invloed op wildernisbeelden. Deze factoren

knowledge- producing domains condition our collective

worden in deze paragraaf uiteengezet, kennisfactoren in

understanding of nature. Some of them produce

paragraaf 3.5.1 en individuele en contextuele factoren in

knowledges of nature that are tacit, vernacular and

paragraaf 3.5.2.

seemingly uncontroversial. Others, by contrast, produce
knowledges that are sophisticated, technical and
challenging. These knowledges circulate between different

3.5.1

Kennis

audiences with different effects. Their influence cannot be
'read-off" a priori” (Castree, 2005, p. xviii).

Kennis over wildernis speelt mogelijk een rol bij het
vormen van een beeld over wildernis. Onder kennis wordt

Bovenstaand citaat geeft de complexiteit van het ontstaan

niet alleen het verkrijgen van informatie over wildernis via

van natuurbeelden en daarmee wildernisbeelden als

andere partijen verstaan, maar ook het zelf ervaren van

beïnvloed door de genoemde partijen weer. Met

wildernis. Kortom, kennis wordt opgevat als zijnde

betrekking tot natuurbeelden, of de wijze waarop mensen

opgebouwd uit informatie en ervaring. Persoonlijke

natuur zien en ervaren dient ook kunst aan de genoemde

ervaringen met wildernis zijn immers mogelijk van invloed

domeinen toegevoegd te worden. De tuinkunst kwam

op de betekenis die iemand hieraan toekent en daarmee

reeds aan bod in paragraaf 2.1, maar ook andere

op wildernisbeelden. Vervolgens draagt deze opgedane

kunstvormen zijn van invloed op natuurbeelden. Dit wordt

kennis weer bij aan een verrijking van de beleving. Kennis

bijvoorbeeld duidelijk uit een artikel over een nieuwe
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filmversie van Disney’s klassieker Bambi, getiteld

informatiepanelen en bezoekerscentra) slechts op een deel

Mastering Bambi:

van de bezoekers het gewenste effect zal hebben, omdat
dergelijke informatievoorziening typisch voor de

“Kunstenaars leren ons de natuur lief te hebben. Dat wij

‘Socratische natuurbelever’ is. De gedachte achter het

‘houden’ van het Nederlandse landschap, is dankzij de

aanbieden van dergelijke informatie in natuurgebieden is

schilderkunst van bijvoorbeeld de Haagse School. Onze blik

dat meer kennis zal leiden tot een beter begrip van de

op de natuur wordt sterk beïnvloed door de kunst. Dat

natuur en het natuurbeleid op die plaats. Schouten noemt

besef breekt door bij het kijken naar Mastering Bambi. De

dit een typische Socratische benadering die niet zal werken

spanning is voelbaar door het wiegen van de takken in de

bij bezoekers die een ‘Dionysische’ of ‘Appollinische’

wind en de schittering van het zonlicht door de bomen.

beleving, voor wie beleving niet via informatie gaat maar

Maar uiteindelijk is dit gewoon de natuur. De mens zelf

bijvoorbeeld via zintuigelijke beleving (Schouten, 2004, p.

legt er emoties in. Heeft u ooit dieren in verwondering zien

7).

kijken naar een zonsondergang of majestueuze waterval?”
(Volkskrant Magazine, 2013).

3.5.2

Individuele en contextuele factoren

Castree (2005) zet uiteen hoe groot hij de invloed van
cultuur, natuurorganisaties en media acht op het beeld dat
mensen van natuur vormen. Volgens hem bepalen zij
nagenoeg volledig hoe mensen zich een beeld over natuur
(en daarmee wildernis) vormen: “there is no way to

Niet alleen kennis is mogelijk in zekere mate van invloed
op wildernisbeelden, ook individuele en contextuele
factoren kunnen hierbij een rol spelen. Uit eerder
onderzoek naar natuurbeelden bleken verschillende

understand nature except through the particular filters and

individuele en contextuele factoren van invloed op

templates that are bequeathed to us by all the knowledge-

natuurbeelden, en op opvattingen en gedragingen over

producing organisations of modern societies. Our

natuur. Van den Berg typeerde natuurbeelden zelfs als

experience of nature is rarely direct. Rather, it is thoroughly

‘persoonskenmerken’ (Trouw, 2012a). Deze factoren

mediated for us. The filters and templates that mediate our

worden in deze paragraaf uiteengezet.

experiences of nature are never neutral. Nor are they
passive in relation to that which they refer. By telling us

Ten eerste kwam uit eerder onderzoek naar voren dat

that nature is this rather than that they govern our

persoonskenmerken zoals leeftijd en geslacht van invloed

understanding of the natural world and how we behave

kunnen zijn op het beeld dat mensen over natuur vormen

towards it” (Castree, 2005, p. xxii).

en op de invulling die mensen geven aan de drie
natuurdimensies. Geslacht bleek in onderzoek van Langers

Ook Döring (2006) gaat in op het selectieve karakter van
veel berichtgeving over natuur, en bespreekt de gevolgen
hiervan. In (niet-wetenschappelijke) berichtgeving heerst
sterk de neiging te focussen op het spectaculaire en
dramatische, en daarmee ook vaak op ophef
veroorzakende berichtgeving, waarbij het nieuws “is

e.a. (2002) een factor van invloed op waterbeelden
(opgevat als afgeleiden van natuurbeelden). Mannen en
vrouwen bleken significant te verschillen in hun
voorkeuren qua waterbeelden, waarbij vrouwen meer
bleken te neigen naar het ‘wilde waterbeeld’, waarbij de
invloed van de mens beperkt is (Langers e.a., 2002, p. 58).

framed or integrated into a schema of perception by which

Uit onderzoek van van den Born (2006) bleek geslacht

society constitutes and reorganises its own structure”

echter juist geen significante factor van invloed op

(Döring, 2006, p. 166). Desalniettemin verwoorden deze
berichten vaak maatschappelijk relevante vragen (Döring,
2006).
Sommige wetenschappers uiten zich kritisch over de mate
waarin kennis van invloed kan zijn op natuurbeelden of op
opvattingen over natuur of wildernis. Zo bleek uit
onderzoek van van den Berg (Trouw, 2012a) dat “als

natuurbeelden. Natuurbeelden waren in haar onderzoek
opvallend gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen (van
den Born, 2006, p. 78).
Ook leeftijd bleek een factor van invloed (Buijs e.a., 2006a,
p. 382; Buijs, 2000). Volgens van den Berg (2004a) hebben
ouderen over het algemeen een relatief sterke voorkeur
voor verzorgde natuur, terwijl jonge volwassenen over het

iemand houdt van een net, beheerst landschap, dan wordt

algemeen een relatief sterke voorkeur voor ruige natuur

hij niet met een beetje meer kennis en ervaring alsnog een

hebben (van den Berg, 2004a, p. 12). Ouderen zouden er

enthousiast liefhebber van ruige natuur” (Trouw, 2012a).
Voorts zet Schouten (2004) uiteen dat het aanbieden van
informatie in natuurgebieden (via bijvoorbeeld

vaker een functioneel of decoratief natuurbeeld op na
houden, terwijl een wildernis of breed natuurbeeld vooral
bij jongeren voorkomt (Buijs, 2000, p. 107). Ook onder de
jongere generaties is leeftijd een belangrijke factor van
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invloed op natuurbeelden. Uit een kwalitatief onderzoek

382-383; van den Berg, 2004a, p. 12). Voorts zijn mensen

van Nevers e.a. (2006) naar natuurbeelden onder jongeren

met een functioneel natuurbeeld het laagst opgeleid (Buijs,

en kinderen kwam naar voren dat de wijze waarop zij

2000, p. 107). Hogeropgeleiden kennen in vergelijking met

relateren aan de natuur en achten dat de mens met natuur

lageropgeleiden vaker ecocentrische waarden toe aan

dient om te gaan, sterk verschilt per leeftijdscategorie. Zij

natuur (Buijs, 2009a, p. 419). In onderzoek naar

concludeerden dat er tijdens de persoonlijke ontwikkeling

natuurbeelden van van den Born (2006) bleek

van een kind dat zich ontwikkelt van baby tot adolescent

opleidingsniveau overigens juist geen significante factor te

een proces van persoonlijke loskoppeling van de natuur

zijn (van den Born, 2006, p. 78)

kan worden onderscheiden. Onder kinderen van 6 tot 8
jaar bleek het ‘antropomorfische’ beeld, waarin de

Ook het al dan niet lid zijn van een milieu- of

gelijkheid van mens en gevoel met natuurlijke objecten

natuurvereniging bleek in verschillende onderzoeken van

centraal staat, sterk vertegenwoordigd. Deze kinderen

invloed op natuurbeelden (Jacobs e.a., 2002, p. 19; Buijs,

spreken over mensen als onderdeel van de natuur. Tijdens

2000). Deze leden bleken over het algemeen een relatief

hun ontwikkeling van kind naar adolescent zouden de

sterke voorkeur voor ruige natuur te hebben (van den

kinderen steeds minder dergelijke antropomorfische

Berg, 2004a, p. 12), en natuur vaker ecocentrische waarden

opvattingen hanteren. In de leeftijd 10-12 jaar is het

toe te kennen (Buijs, 2009a, p. 419). Met name mensen met

‘eudaimonistische’ beeld sterk vertegenwoordigd. In dit

een wildernis natuurbeeld zijn vaak lid van

beeld wordt de natuur gezien wordt als partner van de

natuurverenigingen, en relatief weinig mensen met een

mens en als bron voor welzijn. In de leeftijdscategorie 14

breed of functioneel natuurbeeld zijn lid van een

tot 16 jaar bleek vervolgens het ‘instrumentele’ beeld het

natuurvereniging (Buijs, 2000, p. 107).

sterkst vertegenwoordigd. In dit beeld wordt de natuur
beoordeeld op haar nut voor de mens en wordt natuur

Volgens van den Berg (2012) zijn ook politieke voorkeuren

gezien als iets compleet anders dan mensen (Nevers e.a.,

van invloed op natuurbeelden. Mensen met ‘rechtse’

2006). Van den Born en Lenders gaan hiermee nog een

politieke opvattingen hebben over het algemeen een meer

stap verder: “the personal development process from

functioneel of arcadisch natuurbeeld, hanteren relatief

childhood to adulthood runs from 'unity with' to

vaker een grondhouding van de mens als heerser, en uiten

'separation of' nature. […] The personal development of

een voorkeur voor verzorgde natuur. Mensen met een

children may reflect the historical process that (western)

meer ‘linkse’ politieke voorkeur hebben daarentegen vaker

humanity is going through regarding its relationship with

een ecocentrische visie op natuur, hebben vaker een

nature” (van den Born & Lenders, 2006, p. 247). Volgens

wildernis natuurbeeld waarbij de mens als partner of

Nevers e.a. (2006, p. 111) zijn deze visies op natuur van

participant wordt gezien, en uiten vaker een voorkeur voor

kinderen goed bruikbaar in de analyse van natuurbeelden

wilde natuur (van den Berg, 2012, p. 7).

van volwassenen.
Coeterier (1996) stelde in zijn onderzoek naar
Voorts bleek uit verschillende onderzoeken dat

landschapsbeleving reeds dat het selectieproces dat

opleidingsniveau van invloed is op natuurbeelden

mensen doorgaan om hun waardering op te baseren niet

(bijvoorbeeld Buijs, 2000). Uit onderzoek van Jacobs e.a.

individueel maar cultureel bepaald is, en dat de meeste

(2002) bleek dat hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe

mensen dezelfde kenmerken in de natuur als relevant

vaker ze de voorkeur geven aan het ‘wilde natuurbeeld’ of

beschouwen (Coeterier, 1996, p. 28). Uit een onderzoek

‘spontane natuurbeeld’ (Jacobs e.a., 2002, p. 10). Onder

van Buijs (2009a) bleek dat natuurbeelden verschillen naar

mensen met een universitaire opleiding is het ‘wilde

etnische afkomst. Hij vond significante verschillen in

natuurbeeld’ van Jacobs e.a. het populairst (Jacobs e.a.,

natuurbeelden tussen allochtonen en autochtone

2002, p. 66). Volgens Buijs e.a. (2006a) hanteren mensen

Nederlanders. Waar de meerderheid van de autochtone

met een hoger opleidingsniveau een smallere definitie van

Nederlanders een wildernis natuurbeeld heeft, hebben

natuur. Hogeropgeleiden vatten bijvoorbeeld stedelijke en

immigranten meestal een voorkeur voor het functionele

rurale landschappen niet op als echte natuur. Daarnaast

natuurbeeld (Buijs, 2009a, p. 429). Immigranten hanteren

hebben hogeropgeleiden een relatief sterke voorkeur voor

vaker een meer antropocentrische visie op de relatie tussen

ruige natuur die niet door de mens is beïnvloed en zich

mens en natuur en een bredere definitie van natuur dan

autonoom kan ontwikkelen. Mensen met een lager

autochtone Nederlanders, die vaker een meer

opleidingsniveau hebben relatief een sterke voorkeur voor

ecocentrische houding hanteren (Buijs e.a., 2009, p. 121).

gemanagede en verzorgde natuur en functioneel gebruik

Met betrekking tot wildernisbeelden is het interessant te

van het landschap door landbouw (Buijs e.a., 2006a, pp.

vermelden dat ook binnen de westerse cultuur mogelijk
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grote verschillen in opvattingen en gedragingen over

resultaat van stedelijke praktijken, omdat de

wildernis bestaan. Zo bleek uit onderzoek van Buijs (2009a)

ontwikkelingen in de wetenschap, kunsten, media en het

dat de sociale representatie van het concept ‘wildernis’

transport sterk beïnvloed werd door esthetische waarden

sterk verschilt tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk

(Settekorn, 2006, p. 173). Kortom, vanuit de theorie lijkt

en de Verenigde Staten (Buijs, 2009a, p. 429).

een stedelijke woonomgeving van invloed op
natuurbeelden.

Verschillende onderzoekers hebben gewezen op de
invloed van het wonen in een stedelijk omgeving op de

Het is moeilijk in te schatten hoe groot de rol is die de

beeldvorming over natuur en op natuurbeelden

uiteengezette individuele en contextuele factoren spelen in

(bijvoorbeeld (van den Born & Lenders, 2006, p. 246; Jacobs

de beeldvorming over wildernis. Van den Berg (2004a)

e.a. (2002)). Zo stellen Jacobs e.a. (2002) dat er in

deed onderzoek naar landschapsvoorkeuren en hoewel zij

verstedelijkte gebieden meer aanhangers van groene

verschillende individuele factoren van invloed op deze

bewegingen te vinden zijn dan in landelijke gebieden en

voorkeuren vond, stelt zij dat deze factoren minder

daardoor het wildernis natuurbeeld relatief vaker in

belangrijk zijn dan vaak wordt gedacht. De factoren

stedelijke gebieden voorkomt (Jacobs e.a, 2002, p. 17).

zouden weliswaar van invloed zijn op landschapsbeleving

Stedelingen kennen vaker ecocentrische waarden toe aan

in ruime zin, maar landschapsvoorkeuren zouden met

de natuur dan inwoners van landelijke gebieden (Buijs,

name beïnvloed worden door de dieper gelegen

2009a, p. 419). Settekorn (2006) verklaart dit door te wijzen

natuurbeelden: “de diepere verklaring voor verschillen in

op het contrast van de stedelijke omgeving met natuur.

voorkeuren voor ruige en verzorgde natuur moet

Zowel Settekorn (2006, p. 183) als Freddes e.a. (1998, p. 12)

waarschijnlijk worden gezocht in behoeften en belangrijke

spreken in dit kader van een ‘stedelijk construct’ wanneer

levensdoelen van mensen” (van den Berg, 2004a, p. 12).

ze over natuur en natuurbeelden spreken. Settekorn

Kortom, het is niet aannemelijk dat de factoren elk sterk

spreekt van natuur als losstaand van de mens:

van invloed zijn op natuurbeelden, noch dat alle
invloedrijke factoren volledig te doorgronden zijn. Het

“nature is conceived of as an urban construct: we go

uiteenzetten van factoren die vanuit de theorie mogelijk

outdoors, we leave behind us the normal urban life in

van invloed zijn op wildernisbeelden schetst mogelijkerwijs

order to experience an extraordinary situation, we

een te gesimplificeerd beeld van het beeldvormingsproces.

experience ourselves as individuals confronted with nature,

Desalniettemin is uit eerder onderzoek gebleken dat de

we feel free when we are 'outdoors', i.e. when we are

factoren wel degelijk in zekere mate van invloed zijn.

surrounded by nature, and so forth. In this

Hoewel sommige factoren in het ene onderzoek wel en

psycho-geographical view, nature is a domain more or less

andere onderzoek niet van invloed bleken op

distant from the city. This modern concept situates 'nature'

natuurbeelden, worden alle factoren die eerder van

as an outside space, and a person wanting to go out and

invloed zijn gebleken meegenomen in het empirisch

experience nature must leave an ‘enclosure', i.e. the

onderzoek van deze scriptie.

primary inside space, and pass a 'boundary' in order to get
into an outside space named nature” (Settekorn, 2006, p.
183).
Volgens Settekorn (2006) is deze traditie van ‘going
outdoors into nature’ door de stad te verlaten en de natuur
in te trekken, waarbij de natuur volgens Settekorn vaak
wordt opgevat als product van stedelingen, ontstaan vanaf
de zeventiende eeuw. In die periode zochten stedelingen
de natuur op en brachten impressies van de natuur mee
terug de stad in en “in the performances of these historical
social and cultural practices, visions of nature became a
fundamentally urban construct” (Settekorn, 2006, p. 182).
Settekorn (2006) gaat verder door te beargumenteren dat
natuurbeelden met name een nadruk op zintuigelijke
waarneming hebben precies vanwege het stedelijke
karakter van het construct. De nadruk op waarneming in
natuurbeelden kon volgens Settekorn ontwikkelen als
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70

4.3

Onderzoekshypothesen
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4.1 Conceptueel model
Op basis van het theoretisch kader en de onderzoeksvragen is een conceptueel model opgesteld. Dit model toont alle
relevante theoretische concepten en relaties. In dit model is ook de ruimtelijke invalshoek geïntegreerd door naast
algemene opvattingen over wildernisnatuur ook opvatting over specifieke natuurgebieden centraal te stellen
(figuur 4.1).
Figuur 4.1: Conceptueel model maatschappelijke opvattingen en gedragingen over wildernis en natuurbeelden, 2013.
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4.2 Toelichting conceptueel model

opvattingen over wildernis (3). Feedback ontstaat wanneer
de opvattingen over wildernis zich uiten in gedrag (4) en

In deze toelichting op het conceptueel model wordt
verwezen naar de nummering in een vereenvoudigde
versie van het conceptueel model (figuur 4.2). De blokken
in dit figuur corresponderen met het uitgebreide model in
figuur 4.1.
Het conceptueel model is opgebouwd uit twee kerndelen.
De bovenste vier vlakken (1, 2, 5 en 6) geven het
beeldvormingsproces over wildernis weer, welke
uitmonden in wildernisbeelden in de onderste twee
vlakken (3 en 4). In het beeldvormingsproces ontstaan
opvattingen over wildernis (3), waaruit vervolgens gedrag
omtrent wildernis kan voortkomen (4). Opvattingen en
gedrag omtrent wildernis vormen samen wildernisbeelden.

daarmee worden teruggekoppeld naar de zender of
andere partijen (maatschappij, politiek, natuurorganisatie,
etc.). Op basis van deze feedback kan de zender de te
versturen kennis aanpassen en wordt het
communicatieproces voortgezet.
Er worden drie natuurdimensies onderscheiden: een
normatieve, cognitieve en expressieve. In de normatieve
dimensie staat de relatie tussen mens en natuur centraal,
in de cognitieve dimensie staat de definitie van natuur
centraal en in de in de expressieve dimensie gaat het om
de beleving en waardering van natuur. De drie dimensies
uiten zich in waarden, belangen en emoties over natuur,
waarbij de waarden gevestigd zijn in de normatieve
dimensie, de belangen in de cognitieve dimensie en de

Centraal in het conceptueel model staat het cyclischiteratief communicatieproces over wildernis tussen
maatschappij en andere partijen. In die zin is het
conceptueel model dan ook op te vatten als
communicatiemodel over wildernis. Het
communicatieproces bestaat uit het zenden van kennis
over wildernis naar de maatschappij (5). Deze kennis wordt
vervolgens door de ontvanger gefilterd in de redelijk
duurzame natuurdimensies (1). De gefilterde kennis, reeds
aanwezige natuurdimensies en enkele individuele en
contextuele factoren (6) leiden via natuurbeelden (2) tot

emoties in de expressieve dimensie. Omdat de relatie
tussen de drie natuurdimensies en waarden, belangen en
emoties niet als één-op-één op elkaar aansluitend in de
literatuur naar voren is gekomen wordt deze niet als
dusdanig in het model opgenomen. Uit de theorie is echter
wel gebleken dat deze drie aspecten een belangrijk rol
spelen in de beeldvorming via natuurbeelden. De drie
natuurdimensies uiten zich via waarden, belangen en
emoties in natuurbeelden. In dit onderzoek wordt
uitgegaan van vier dominante maatschappelijke
natuurbeelden: het wildernis natuurbeeld, het brede
natuurbeeld, het esthetische natuurbeeld en het

Figuur 4.2: Kernonderdelen conceptueel model, 2013
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functionele natuurbeeld (Buijs, 2009c).

wildernis is afkomstig van uiteenlopende partijen, zoals
natuurorganisaties, media, politiek of andere mensen in de

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of deze

maatschappij. In dit blok wordt de meeste invloed op

natuurbeelden van invloed zijn op opvattingen en

opvattingen en gedragingen omtrent wildernis

gedragingen over wildernis, m.a.w. op wildernisbeelden.

uitgeoefend. Zo kunnen verschillende partijen de te

Dit is in het model weergegeven met de blokken 2, 3 en 4.

zenden informatie afstemmen op maatschappelijke

Opvattingen over wildernis worden op basis van deelvraag

opvattingen en gedragingen omtrent wildernis. Daarnaast

2 (zie § 1.3) opgesplitst in opvattingen over

kunnen natuurorganisaties de ervaring beïnvloeden door

wildernisnatuur in het algemeen en opvattingen over

natuurgebieden open te stellen of er bepaalde ervaringen

natuurgebieden die als wildernis beheerd worden. In de

aan te bieden.

analyse staan twee natuurgebieden die Staatsbosbeheer
beheerd als wildernisgebieden centraal. Om de deelvraag

Tot slot is uit de literatuurstudie gebleken dat enkele

te onderzoeken zijn opvattingen over wildernisnatuur en

individuele en contextuele factoren mogelijk van invloed

wildernisgebieden aanvankelijk als twee aparte

zijn op de wijze waarop mensen een beeld vormen over

componenten uiteengezet. Uit de literatuurstudie is

wildernis. Hierbij worden de factoren leeftijd, geslacht,

immers gebleken dat mensen verschillende opvattingen

opleidingsniveau, politieke voorkeur, nationaliteit en

kunnen hebben over wat ze als wildernisnatuur ervaren.

betrokkenheid bij een natuur- of milieuorganisatie

Mogelijk komen deze opvattingen en gedragingen niet

onderscheiden.

overeen met natuurgebieden die door een
natuurorganisatie als wildernisnatuur zijn bestempeld.

4.3 Onderzoekshypothesen

Opvattingen over wildernis leiden mogelijk tot gedrag
omtrent wildernis. Gedrag wordt opgesplitst in fysiek en

Het conceptueel model is gebaseerd op het theoretisch

‘virtueel’ gedrag. Bij fysiek gedrag gaat het om een bezoek

kader en de onderzoeksvragen en vormt de basis voor de

aan een natuurgebied. Onder virtueel gedrag wordt het

formulering van hypothesen. Met de hypothesen worden

delen van opvattingen over wildernis met anderen

de verwachtingen over de resultaten van dit onderzoek

verstaan, bijvoorbeeld via internet. In beide vormen van

verwoord. De hypothesen vormen het uitgangspunt voor

gedrag gaat het om een uiting van opvattingen over

het ontwerp van het empirisch onderzoek. Om de

wildernis. Overigens heeft de pijl tussen opvattingen en

theoretische verbanden uit het conceptueel model

fysiek gedrag (3 en 4) geen verplicht karakter; het

duidelijk te relateren aan de hypothesen is in figuur 4.3 per

uitgangspunt is dat er niet altijd opvattingen over

hypothese gearceerd om welke verbanden het gaat.

wildernis vooraf hoeven te gaan aan gedrag over
wildernis, maar dat dit wel waarschijnlijk is.

Hypothese 1: Natuurbeelden van Nederlanders zijn
opgebouwd uit natuurdimensies

Niet alleen het denken over natuur in het algemeen kan

Uit de literatuur bleek reeds dat de drie natuurdimensies

worden teruggevoerd op natuurdimensies, ook het denken

samen natuurbeelden vormen. In dit onderzoek wordt

over wildernis kan gestructureerd worden volgens een

geanalyseerd of dit ook het geval is voor de in het

normatieve, cognitieve en expressieve wildernisdimensie

empirisch onderzoek gehanteerde natuurbeelden en

en mondt uit in wildernisbeelden. Opvattingen over

dimensies. De verwachting is de vier natuurbeelden zoals

wildernis herbergen immers gedachten over de definitie

in de theorie werden onderscheiden, zijn samen te stellen

van wildernis en over de relatie tussen mens en wildernis.

op basis van verschillen in de drie natuurdimensies. Dit

Deze cognitieve en normatieve wildernisdimensies worden

betekent dat verwacht wordt dat de definitie van natuur,

gevormd in blok 3. Gedrag met betrekking tot wildernis

opvattingen over de relatie tussen mens en natuur en

leidt tot ervaringen en waardering van wildernisnatuur en

beleving van natuur per natuurtype verschillen en dezelfde

wildernisgebieden. Deze beleving van wildernis komt

patronen vertonen als uit de theorie naar voren is

overeen met de expressieve wildernisdimensie en staat

gekomen.

centraal in blok 4.
Hypothese 2: Maatschappelijke opvattingen over
Kennis over wildernis (5) is opgebouwd uit ervaring en

wildernisnatuur komen niet overeen met maatschappelijke

informatie. Ervaring gaat over fysiek gedrag omtrent

opvattingen over wildernisgebieden.

wildernis en komt voort uit het bezoeken van

Uit de literatuurstudie en de centrale rol die in dit

wildernisnatuur of een wildernisgebied. Informatie over

onderzoek wordt toegekend aan de plaats, komt de
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verwachting voort dat Nederlanders anders denken over

Hypothese 7: Verschillende groepen in de samenleving

wildernis in het algemeen (wildernisnatuur) dan over

hebben verschillende natuurbeelden en denken anders

concrete natuurgebieden die volgens de beheerder van het

over en gedragen zich anders met betrekking tot

betreffende natuurgebied als ‘wildernis’ beheerd worden.

wildernisnatuur en wildernisgebieden.

Hoewel in dit onderzoek twee wildernisgebieden (de

Uit de literatuurstudie is gebleken dat enkele individuele

Biesbosch en de Oostvaardersplassen) als case studies

en contextuele factoren van invloed zijn op

gehanteerd worden, zijn de resultaten met betrekking tot

maatschappelijke natuurbeelden. In dit onderzoek wordt

deze gebieden vanzelfsprekend niet te extrapoleren naar

onderzocht in welke mate deze factoren van invloed zijn

andere wildernisgebieden in Nederland welke uit een

op opvattingen en gedragingen over wildernis en of ze in

afwijkende natuur- en cultuurhistorische ontwikkeling is

dezelfde richting invloed uitoefenen. In het specifiek wordt

ingericht als wildernisgebied. De twee casestudies worden

onderzocht welke invloed de factoren leeftijd, geslacht,

in dit onderzoek voor de leesbaarheid echter wel

opleidingsniveau, politieke voorkeur, nationaliteit en

aangeduid als ‘wildernisgebieden’.

betrokkenheid bij een natuur- of milieuorganisatie
uitoefenen.

Hypothese 3: Gedrag van Nederlanders in wildernisnatuur
wijkt af van gedrag in wildernisgebieden.

In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe deze hypothesen

Met deze hypothese wordt onderzocht wanneer en hoe

empirisch onderzocht worden. Hiertoe wordt in het

Nederlanders ‘wildernis’ beleven en wordt geanalyseerd in

volgende hoofdstuk eerst toegelicht welke

welke mate dit overeenkomt met hun waardering en

onderzoeksmethoden hier het meest geschikt voor zijn.

ervaring met de wildernisgebieden.
Hypothese 4: Geuite opvattingen over wildernis in
publieksreacties op internet zijn feller van karakter dan
opvattingen binnen de maatschappij.
Deze hypothese wordt zowel onderzocht voor
wildernisnatuur in het algemeen als voor één van de twee
wildernisgebieden die in dit onderzoek als case study
dienen, namelijk de Oostvaardersplassen. Het andere
gebied, de Biesbosch, is pas zeer recent aangewezen als
wildernisnatuur, waardoor het aantal publieksreacties op
internet te gering is om mee te nemen in de analyse (zie
uitgebreide toelichting in § 7.1.3).
Hypothese 5: Natuurbeelden van Nederlanders zijn te
relateren aan hun opvattingen en gedragingen omtrent
wildernisnatuur en wildernisgebieden.
De verwachting is dat Nederlanders met een wildernis
natuurbeeld positiever over wildernisnatuur en
wildernisgebieden zijn dan Nederlanders met een ander
natuurbeeld.
Hypothese 6: Meer kennis, opgebouwd uit ervaring en
informatie, leidt via een persoonlijk filter van
natuurdimensies en natuurbeelden tot sterkere
opvattingen over wildernisnatuur en wildernisgebieden.
De verwachting is dat afhankelijk van opgedane ervaring
en verkregen informatie deze opvattingen positief of
negatief zijn.
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Figuur 4.3: Gearceerde hypothesedelen conceptueel model wildernis en natuurbeelden, 2013.
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In de komende drie hoofdstukken wordt uiteengezet wat,

geven ze enkel waardevolle informatie weer over de

hoe en waarom empirisch onderzocht wordt. Dit volgt uit

periode waarin ze in het onderzoek zijn meegenomen.

het theoretisch kader en een stageopdracht bij
Staatsbosbeheer. Allereerst worden de gehanteerde

Monitoringsonderzoek waarbij doorlopend gegevens

onderzoeksmethoden toegelicht en verantwoord

verzameld worden, wordt in wetenschappelijk onderzoek

(hoofdstuk 5). Vervolgens worden de theoretische

nog weinig toegepast, met name via internet. Eén

concepten zoals besproken in het theoretisch kader en

voorbeeld van deze onderzoeksvorm, waarbij doorlopend

conceptueel model geoperationaliseerd, wat wil zeggen

gegevens verzameld kunnen worden, is een digitale

dat gedetailleerd uiteengezet wordt hoe de concepten in

enquête naar landschapsvoorkeuren in opdracht van het

de praktijk getoetst worden (hoofdstuk 6). Tot slot wordt

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

beargumenteerd hoe het onderzoek empirisch in de

uitgevoerd door onderzoeksinstituut Alterra (Alterra,

praktijk wordt uitgezet (hoofdstuk 7).

2013). Het is in monitoringsonderzoek echter gebruikelijker
een (online) onderzoek, veelal een enquête, op

5.1 Monitoring: doorlopend data
verzamelen

verschillende momenten uit te zetten, bijvoorbeeld om de
twee jaar, en vergelijkingen tussen de twee
opnamemomenten te maken. Een doorlopende monitoring
heeft echter een belangrijk voordeel ten opzichte van de

Het empirisch onderzoek van deze scriptie betreft een

monitoring die op bepaalde momenten wordt uitgevoerd.

eerste analyse van een nieuw op te zetten online

Het biedt namelijk waardevolle inzichten in de

monitoring naar maatschappelijke opvattingen rondom

ontwikkelingen die rondom een bepaald onderzoeksthema

wildernisnatuur. De monitoring wordt dusdanig ingericht

in de maatschappij spelen. Zeker wanneer er binnen de

dat Staatsbosbeheer hiermee in de toekomst gegevens kan

periode waarin aan de hand van de doorlopende

blijven verzamelen. In dit scriptieonderzoek worden de

monitoring gegevens verzameld worden belangrijke

eerste bevindingen van dit monitoringsonderzoek gebruikt

gebeurtenissen optreden, kan deze vorm van monitoring

om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

waardevolle data opleveren.

Een monitoringsonderzoek is per definitie een periodiek

Een ander voordeel van het gebruiken van een

onderzoek, wat wil zeggen dat het binnen een bepaalde

doorlopende monitoring is de mogelijk zeer hoge respons

termijn herhaald wordt om bepaalde ontwikkelingen of

die het kan opleveren. Zo genereerde een online

trends in kaart te kunnen brengen. In dit scriptieonderzoek

vragenlijst over landschapsvoorkeuren van Alterra door de

wordt een monitoringsmethode ontworpen waarbij

continue stroom van bezoekers, een respons van 10.659

doorlopend informatie verzameld wordt. Informatie wordt

(unieke) respondenten in het eerste half jaar dat hun

in monitoringsonderzoek veelal systematisch en op grote

onderzoek online stond. Deze respondenten vulden maar

schaal verzameld. Monitoringsonderzoek betreft dan ook

liefst 17.864 keer de vragenlijst in, wat betekent dat

veelal kwantitatief onderzoek, soms aangevuld met

sommige respondenten meerdere malen de vragenlijst

kwalitatieve methoden (Roma, 2013).

invulden (Goossen e.a., 2006, p. 13). Het onderzoek van
Alterra staat ondertussen ruim zes jaar online. In de eerste

Bij een monitoringsonderzoek is het van belang dat op elk

vijf jaar hebben bijna 35.000 bezoekers één of meerdere

moment van onderzoek een kern van indicatoren hetzelfde

vragenlijsten ingevuld en hebben 250.000 unieke

is. Deze kern van indicatoren maakt het mogelijk in de

bezoekers de website bezocht (Goossen e.a., 2011, p. 7).

loop van de tijd vergelijkingen te maken. In dit

Een dergelijk bereik is met een meer traditionele

scriptieonderzoek, waarbinnen het vanwege het

onderzoeksmethode zeer zeldzaam.

curriculum alleen mogelijk is de eerste bevindingen van de
monitoring te bespreken, is dit nog niet van toepassing. Op
den duur wordt het met de monitoring ook mogelijk om
aan de hand van trendanalyses te onderzoeken of

5.2 Onderzoeksmethoden: een mixed
method onderzoek

bepaalde maatregelen of communicatie-uitingen het
gewenste effect hebben gehad. Vanzelfsprekend kan het

Er zijn verschillende onderzoeken bekend naar

doorlopende monitoringsonderzoek desgewenst

natuurbeelden onder de Nederlandse bevolking, zowel

aangevuld worden met nieuwe indicatoren, echter kunnen

kwantitatief als kwalitatief. In veel soortgelijk onderzoek

deze dan niet in de trendanalyses worden opgenomen en

naar natuurbeelden of draagvlak voor natuurbeleid in de
maatschappij wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve
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enquêtes als onderzoeksmethode (zoals Bervaes e.a., 1997;

In paragraaf 7.1 wordt uitgebreid op dit platform

van den Born, 1992; Filius e.a., 2000; De Boer & Schulting,

ingegaan.

2002; Jacobs e.a., 2002; Bakker e.a., 2007; Buijs e.a., 2006b).
Er zijn ook kwalitatieve onderzoeken bekend naar

Bryman (2012) onderscheidt 16 verschillende manieren om

natuurbeelden onder de bevolking (zoals Buijs, 2009a). Een

kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren in een

belangrijk voordeel van het gebruik van kwantitatief

mixed model methode. De drie onderzoeksmethoden die

onderzoek van toepassing op dit onderzoek is het

in dit onderzoek toegepast worden sluiten aan bij 4 van de

grootschalige karakter. Het doel is in dit onderzoek een

16 benaderingen:

hoge respons te genereren, iets dat met kwalitatief
onderzoek binnen het gegeven tijdsbestek niet mogelijk is

1.

(Bryman, 2012, p. 408).

‘Offset’: de verschillende onderzoeksmethoden vullen
elkaars zwakten aan (Bryman, 2012, p. 637). Deze
benadering is van toepassing vanwege de

Om de onderzoeksvragen van dit scriptieonderzoek te

doelgroepen die per onderzoeksmethode bereikt

kunnen beantwoorden en de onderzoeksdoelen te

worden. De analyse van kindertekeningen vult de

bereiken, alsmede de monitoring te ontwikkelen, wordt in

enquête aan omdat de enquête sterk op volwassenen

dit onderzoek een ‘mixed model methode’ toegepast. Een

is gericht en vanwege de abstractie van het thema,

mixed model methode houdt in dat er gebruik gemaakt

moeilijk aanpasbaar tot enquête 'voor alle leeftijden'.

wordt van verschillende onderzoeksmethoden, zowel

Daarnaast is de verwachting dat jongeren en kinderen

kwantitatief als kwalitatief. Mixed model methodes

onder de 16 moeilijk bereikbaar zijn voor het invullen

worden de laatste jaren steeds meer toegepast in

van een enquête. Dit wordt ondervangen met de

wetenschappelijk onderzoek (Bryman, 2012, p. 628). Een
mixed method model werd reeds eerder in onderzoek naar

tekeningen.
2.

‘Completeness’: gebruik van verschillende

natuurbeelden toegepast door van den Born (1992), die in

onderzoeksmethoden leidt tot een vollediger beeld

haar onderzoek naar grondhoudingen enquêtes

(Bryman, 2012, p. 637). De analyse van tekeningen

combineerde met kwalitatieve interviews, en door Buijs

brengt opvattingen van de jongste doelgroep in

(2006a en 2009b).

beeld, welke in de enquête buiten beeld blijven. Het
totaal van enquêteresultaten en analyse van de

Dit onderzoek bestaat uit een primair onderzoek naar

tekeningen leidt tot een vollediger beeld over

natuurbeelden en wildernis. In een primair onderzoek

natuurbeelden en wildernis onder de Nederlandse

worden nieuwe onderzoekgegevens gegenereerd om de
analyse op te baseren (Boeije e.a., 2009, pp. 58-59). Het

bevolking.
3.

‘Utility’: de combinatie van onderzoeksmethoden zal

mixed method model bestaat in dit onderzoek uit drie

nuttigere bevindingen genereren (Bryman, 2012, pp.

onderzoeksmethoden die elkaar versterken en aanvullen,

646-647). Door een vergelijking van de

namelijk een enquête (kwantitatief), een analyse aan de

enquêteresultaten met de Coosto analyse worden

hand van het programma Coosto (kwantitatief) en een

beleidsmatig beter bruikbare gegevens gegenereerd,

analyse van kindertekeningen (kwalitatief). De drie

dan wanneer slechts één van deze methoden

onderzoeksmethoden worden in detail toegelicht in

toegepast zou worden.

respectievelijk paragraaf 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3. Voor zover

4.

‘Different research questions’: verschillende

bekend betreft dit een nieuwe combinatie van

methoden beantwoorden verschillende

onderzoeksmethoden. De methodologie is daarnaast uniek

onderzoeksvragen (Bryman, 2012, p. 640). De meeste

door de combinatie van een traditionele en veelvuldig

deelvragen worden beantwoord met de enquête en

beproefde methode (de enquête) met een nieuwe

de analyse van tekeningen als aanvulling daarop (zie

methode gebaseerd op nieuwe online media die voor

punt 1 en 2). Deelvraag 4 is echter dusdanig

zover bekend nog niet is toegepast in wetenschappelijk

geformuleerd dat voor het beantwoorden ervan een

onderzoek (Coosto). De analyse van tekeningen is een

directe vergelijking van resultaten van Coosto met de

methode welke eerder in geografisch onderzoek is

enquêteresultaten nodig is.

toegepast, hoewel dergelijk onderzoek niet zeer
gebruikelijk is (bijvoorbeeld Beneker e.a., 2010). Alle

Hoewel in dit scriptieonderzoek de drie genoemde

methoden komen samen op één kanaal dat voor iedereen

onderzoeksmethoden toegepast worden, betreft de op te

met beschikking over internet toegankelijk is. Dit kanaal

zetten monitoringsonderzoek twee van deze drie

krijgt de vorm van een online platform, waar naast de

onderzoeksmethoden, namelijk de enquête en Coosto. Het

onderzoeksmethoden ook andere informatie te vinden is.

is immers niet realistisch dat de data aan kindertekeningen
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doorlopend en systematisch verzameld blijft worden over

De enquête komt op een online platform te staan en is

een periode van meerdere jaren. Dit onderzoek geeft

daarmee openbaar beschikbaar voor iedereen met toegang

echter een goede eerste verkenning van opvattingen over

tot internet. Dit is vernieuwend in vergelijking met meer

wildernis onder deze leeftijdsklasse. Op basis van de

traditionele en gesloten manieren om een enquête in de

analyse van de tekeningen kan de monitoring aangepast of

maatschappij uit te zetten. Goossen e.a. (2006)

aangevuld worden met bevindingen uit deze analyse. Een

benadrukken in dit kader de waarde van deze online vorm

uitgebreidere verantwoording van deze

van enquêteonderzoek ten opzichte van een meer

onderzoeksmethode is opgenomen in paragraaf 5.2.3.

traditionele manier om respondenten te ondervragen. De
traditionele manier staat volgens Goossen e.a. steeds meer

De onderzoekseenheden zijn alle Nederlanders met

onder druk vanwege onder andere enquêtemoeheid, en ze

beschikking over internet. In 2012 beschikte 94 procent van

zijn van mening dat een interactieve website een deel van

alle huishoudens in Nederland thuis of op de mobiele

de nadelen die gepaard gaan met enquêtes kan wegnemen

telefoon over internet (CBS, 2012a). Nederland heeft van

(Goossen e.a., 2006, p. 9). De openbare vragenlijst is in

alle lidstaten van de Europese Unie het hoogste

wetenschappelijk onderzoek een vrij nieuwe manier van

percentage internetgebruikers (CBS, 2012b). Daarnaast

dataverzameling, met name in combinatie met de

maken steeds meer ouderen gebruik van internet: de

doorlopende monitoring. In praktijkonderzoek komt deze

afgelopen jaren is de achterstand qua internetgebruik

vorm vaker voor, zoals bij marketingonderzoek, maar ook

onder ouderen op jongere leeftijdsgeneraties steeds meer

hierbij staat de enquête meestal voor een korte tijd online

ingelopen (CBS, 2011). Naast de Nederlanders die thuis of

en is geen sprake van doorlopende monitoring.

op hun mobiele telefoon over internet beschikken is er nog
een percentage internetgebruikers dat via andere kanalen

Hoewel meer traditionele enquêtevormen (zoals via

op internet kan (bij andere mensen thuis of op openbare

telefoon of post) nog steeds het meest worden toegepast,

netwerken). De onderzoekspopulatie wordt dan gevormd

wordt ‘online onderzoek’ - het uitzetten van een openbare

door alle Nederlanders met beschikking over internet. Het

vragenlijst via internet –de laatste jaren steeds

deel van deze groep dat de Nederlandse taal niet

gebruikelijker. Online onderzoek heeft als enquêtevorm

voldoende beheerst om aan het onderzoek deel te nemen,

enkele voor- en nadelen (Bethlehem, 2013; AoM, 2013;

wordt uitgesloten in de definitie van de populatie.

Jacobs e.a., 2002, p. 55; Langers e.a., 2002, p. 14).
Bewustzijn van deze voor- en nadelen en de consequenties

5.2.1

Enquête

voor de onderzoeksresultaten is van groot belang in het
toepassen van een online onderzoek. De voordelen richten
zich met name op het gemak dat het gebruik van internet

De enquête is de belangrijkste van de drie
onderzoeksmethoden, omdat hiermee het gros van de
deelvragen beantwoord wordt. In veel soortgelijk
onderzoek naar natuurbeelden of draagvlak voor natuur in
de maatschappij is ook gebruik gemaakt van enquêtes als
onderzoeksmethode (zie § 5.2). De enquête als
onderzoeksmethode maakt het mogelijk een groot aantal
mensen bij het onderzoek te betrekken. Daarnaast vormt
volgens Boeije e.a. (2009, p. 215) de enquête de meest
geschikte onderzoeksmethode om gedrag, opinies en
persoonskenmerken vast te stellen, het hoofdonderwerp
van dit scriptieonderzoek.

creëert. Zo brengt dit type onderzoek relatief lage kosten
met zich mee in vergelijking met het uitzetten van een
enquête via de post of telefoon. Ten opzichte van deze
laatste twee vormen scheelt het mankracht, papier,
telefoonkosten en vooral veel tijd omdat de enquêteur niet
langs de deuren hoeft of de respondenten niet hoeft te
telefoneren. Hierop aansluitend heeft een online enquête
een groot voordeel vanwege de hoge snelheid van de dataverzameling. Ten derde biedt een online enquête relatief
eenvoudig toegang tot een grote groep potentiële
respondenten. Voorts is een voordeel van een online
enquête dat er vanwege de automatische data-verwerking
geen fouten met het invoeren van data gemaakt kunnen
worden. Zoals eerder toegelicht heeft momenteel meer

Onderzoekseenheden: Nederlanders met beschikking
over internet

dan 94 procent van de Nederlanders toegang tot internet.
Tot slot beschikt het internet over veel mogelijkheden die
papieren of telefonische vragenlijsten niet bieden, zoals

Onderzoeksmethoden; mixed method model:
1.

kwantitatieve enquête

2.

kwantitatieve inhoudsanalyse met Coosto

3.

kwalitatieve inhoudsanalyse tekeningen

het gebruik van video en foto.
De nadelen van online onderzoek richten zich met name
op de validiteit van de uitkomsten. Zo is onderdekking een
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bekend risico in online onderzoek, omdat mensen uit de

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat er in de resultaten

populatie niet geselecteerd kunnen worden in de

van de enquête niet gesproken kan worden over een

steekproef. Mensen zonder internet zullen bijvoorbeeld

representativiteit voor de populatie, oftewel dat de

nooit in het onderzoek terecht kunnen komen. Het gaat

resultaten niet gegeneraliseerd mogen worden naar alle

hierbij vooral om ouderen, mensen met een lage opleiding

inwoners van Nederland met beschikking over internet.

en allochtonen (Bethlehem, 2013). De groep mensen die

Verder heeft dit tot gevolg dat er in de analyse van de

mogelijk bereikt kan worden met een online onderzoek is

enquêteresultaten enkel beschrijvende statistiek kan

daarom nooit een goede afspiegeling van de Nederlandse

worden toegepast. Dat de enquêteresultaten vanwege het

bevolking. In dit onderzoek weegt dit bezwaar nauwelijks,

niet trekken van een aselecte steekproef niet representatief

omdat de onderzoekspopulatie gevormd wordt door

zijn voor de Nederlandse bevolking betekent niet dat de

mensen die toegang hebben tot internet. Het is

resultaten niet waardevol zijn. Ondanks de selecte

desalniettemin van belang in de resultatenanalyse stil te

steekproef is het immers wel mogelijk om achteraf inzicht

staan bij deze onderdekking. Een tweede nadeel is

te krijgen in de opbouw van de steekproef. De

zelfselectie. Hoewel hier bij papieren enquêtes ook sprake

respondenten worden na afloop van de pilot

van is, vormt zelfselectie een groter risico bij online

gecategoriseerd naar individuele en contextuele factoren,

onderzoek. Zelfselectie houdt in dat mensen zichzelf als

zoals leeftijd, geslacht en het al dan niet lid zijn van een

respondenten ‘selecteren’ omdat zij de keuze maken de

natuurvereniging. Wanneer de verdeling van de steekproef

vragenlijst al dan niet in te vullen. Risico is dat er hierdoor

op belangrijke kenmerken overeenkomt met de verdeling

wellicht voornamelijk mensen met een reeds aanwezige

van deze kenmerken in de samenleving, mag officieel nog

interesse in natuur of wildernis aan het onderzoek

steeds niet van representativiteit gesproken worden, maar

deelnemen. Dit wordt grotendeels ondervangen door

wordt desalniettemin een goed beeld geschetst van de

deelname aan de enquête aantrekkelijk te maken (zie §

opvattingen onder de bevolking. Met name in combinatie

7.2), maar desalniettemin maken mensen nog steeds de

met een hoge respons kan dit kwalitatief hoogwaardige

afweging of ze wel of niet deelnemen aan het onderzoek

resultaten opleveren.

en blijft dit een risico. Tot slot is er bij online onderzoek
een groter risico op meetfouten veroorzaakt door
afwezigheid van de enquêteur. Waar de enquêteur er bij

5.2.2

Coosto

telefonische en soms ook bij papieren enquêtes bijblijft
wanneer de respondent de enquête invult, kan de
afwezigheid van de enquêteur bij online onderzoek leiden
tot een lagere motivatie van de respondent om de
vragenlijst correct in te vullen, wat vervolgens kan leiden
tot meetfouten (Bethlehem, 2013). Dit wordt zoveel
mogelijk ondervangen door het belang van deelname aan
het onderzoek te benadrukken.

Zoals duidelijk werd uit het voorbeeld van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen in de inleiding (hoofdstuk 1) kan
nieuws en sentiment zich razendsnel via internet
verspreiden. Daarom is het voor een organisatie belangrijk
snel en actueel inzichtelijk te krijgen wat zich afspeelt op
het web. Dit kan met behulp van Coosto. Coosto is een
sociale media monitoring en webcare tool om
gestructureerd online informatie te verzamelen (Coosto,
2013). Het programma maakt het mogelijk te achterhalen

Representativiteit

wat er online speelt met betrekking tot een bepaald
onderwerp. Coosto geeft onder andere informatie over

Binnen de kaders van dit scriptieonderzoek wordt niet

wat er gezegd wordt, wie het zeggen, waar het gezegd

beschikt over de middelen om een aselecte steekproef uit

wordt, in welke context en of de reacties positief of

de populatie te trekken. Er is immers geen beschikking

negatief zijn. Ook rekent Coosto via een rankingsysteem

over een bestand met daarin alle inwoners van Nederland

uit hoe populair de webplekken zijn waar een discussie

(met beschikking over internet) waar vervolgens een

zich afspeelt. Deze gegevens stellen een organisatie in

aselecte steekproef uit getrokken kan worden. Daarnaast is

staat beleid beter af te stemmen op de doelgroep.

de enquête openbaar en daarmee voor iedereen met

Staatsbosbeheer heeft een account bij Coosto en kan

beschikking over internet toegankelijk. Daardoor zijn

daarmee in één opslag inzicht verkrijgen in het verloop en

onderdekking en zelfselectie een risico in dit onderzoek.

de context van een ingevoerd onderwerp. Dit account

Met zelfselectie speelt een rol, waarbij mensen met een

wordt in dit scriptieonderzoek en in de doorlopende

interesse in natuur en wildernis mogelijk een

monitoring gebruikt om data te verzamelen.

oververtegenwoordiging vormen in de steekproef, wat van
invloed kan zijn op de onderzoeksresultaten.

Het actief op zoek gaan naar bestaande informatie op
internet en analyseren hiervan, is een nieuwe en
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interactieve manier om opvattingen over een bepaald

amounts of information. This information comes from both

thema in kaart te brengen. Deze methode maakt het

direct experiences and indirectly through mediated images”

mogelijk om, in vergelijking met meer traditionele

(Beneker e.a., 2010, p. 124). De verwachting in dit

onderzoeksvormen, niet langer reactief maar actief in te

scriptieonderzoek is dat kinderen voor hun tekening zowel

spelen op maatschappelijk belangrijke thema’s. Met Coosto

putten uit hun verbeelding als uit eigen ervaringen in de

wordt in kaart gebracht wat, waar, door wie en met welke

natuur. De operationalisering van het empirisch onderzoek

invloed gezegd wordt op internet over een woord of

met een toelichting op de analyse van de tekeningen

combinatie van woorden. In hoofdstuk 6 en bijlage 2 wordt

wordt uiteengezet in paragraaf 7.1.2.

de operationalisering van de analyse met Coosto
uiteengezet.

Waar Beneker e.a. (2010) naar overeenkomsten en
verschillen zochten tussen tekeningen van kinderen uit vier

5.2.3

Tekeningen

verschillende landen, wordt in dit onderzoek gekeken naar
verschillen en overeenkomsten tussen leeftijdscategorieën.
Uit een kwalitatief onderzoek van Nevers e.a. (2006) naar

De analyse van tekeningen vormt een verrijking voor dit
scriptieonderzoek. De kindertekeningen met het thema
'wildernis' geven inzicht in de opvattingen van kinderen

natuurbeelden onder jongeren en kinderen bleek namelijk
dat er verschillen waarneembaar zijn tussen
leeftijdscategorieën qua natuurbeelden (zie ook § 3.5.2).

over wildernis en de natuurbeelden die achter hun

De verwachting in dit onderzoek is dat deze verschillen

opvattingen schuilgaan. Deze onderzoeksmethode is een

ook in de analyse van de tekeningen naar voren komen. De

belangrijke toevoeging op de enquête. De enquête is
namelijk sterk gericht op volwassenen en gezien de
abstractie van het thema, moeilijk aanpasbaar tot enquête

analyse van de tekeningen geeft een goed beeld van de
opvattingen en denkbeelden die kinderen in verschillende
leeftijdscategorieën over wildernisnatuur hebben.

'voor alle leeftijden'. Daarnaast is de verwachting dat
kinderen moeilijk bereikbaar zijn voor het invullen van een
enquête. Dit wordt grotendeels ondervangen met de
tekeningen.
Een analyse van kindertekeningen werd reeds eerder als
methode toegepast in wetenschappelijk onderzoek. Het is
een bekende onderzoeksmethode om de uitbeelding van
relaties door kinderen te onderzoeken (bijvoorbeeld
Misailidi e.a., 2012; Pinto & Bombi, 2008; Cugmas, 2004;
Gramel, 2005; Bonoti & Misailidi, 2006; Freddes e.a., 1998).
Veel van deze onderzoeken richten zich op moeilijk
bespreekbare onderwerpen, zoals emoties. Tekeningen zijn
zeer goed bruikbaar in onderzoek waarin jonge kinderen
gedachten vormen over abstracte onderwerpen of
onderwerpen die niet direct in hun dagelijks leven ter
sprake komen (Bonoti & Misailidi, 2006, p. 525), zoals
wildernisnatuur.
Ook in geografisch onderzoek is deze onderzoeksmethode
eerder toegepast. Zo analyseerden Beneker e.a. (2010) ruim
500 tekeningen van kinderen om te onderzoeken hoe zij
zich ‘de stad’ voorstelden en concludeerden naar
aanleiding van hun onderzoek dat tekeningen een
waardevolle bron zijn om het beeldvormingsproces van
jonge mensen te begrijpen (Beneker e.a., 2010, p. 123). Uit
de bevindingen van het onderzoek van Beneker e.a. blijkt
hoe beeldvorming bij kinderen plaatsvindt: “how young
people think of cities and why they do so, is a result of a
complex process of mental representation. The mental
image of a city is a product of the attempt to process large

| 79

“A well-known adage of social scientists is
that everything social is caused by
something else social. This implies that we

6.

can interpret the natural world only
through some kind of social frame, or
filter, or vision.”
(de Groot, 2006, p. 241)

Operationalisering
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In dit hoofdstuk worden alle begrippen uit de

6.1 Natuurbeelden en natuurdimensies

onderzoekshypothesen geoperationaliseerd, wat wil
zeggen dat voor elk begrip wordt verantwoord hoe deze

Hypothese 1: Natuurbeelden van Nederlanders zijn

gemeten wordt aan de hand van de enquête, de analyse

opgebouwd uit natuurdimensies

van tekeningen en de Coosto analyse. Hierbij worden met
name de belangrijkste constructen in detail toegelicht,

Hypothese 1 wordt getoetst aan de hand van de enquête.

namelijk natuurbeelden van Nederlanders, opvattingen

De verwachting is dat in dit onderzoek eenzelfde indeling

over wildernis en gedragingen omtrent wildernis. Om de

van natuurbeelden naar voren komt als gebleken uit de

operationalisering overzichtelijk uiteen te zetten worden

literatuurstudie, ofwel dat per natuurbeeld drie

de hypothesen afzonderlijk geoperationaliseerd aan de

natuurdimensies te onderscheiden zijn en dat elk

hand van een schematische weergave van de opbouw van

natuurbeeld een verschillende definitie van natuur,

de betrokken begrippen. Hierbij wordt per hypothese

grondhouding en natuurbeleving herbergt (tabel 6.2).

toegelicht hoe deze aan de hand van de drie

Omdat de vierdeling van de natuurbeelden en het

onderzoeksmethoden getoetst gaan worden. In tabel 6.1 is

hanteren van drie natuurdimensies reeds hun nut bewezen

hiertoe per hypothese aangegeven welke

hebben in eerder theoretisch en empirisch onderzoek,

onderzoeksmethoden bij de toetsing gebruikt worden.

worden bestaande indelingen in dit onderzoek als

Omdat er geen aselecte steekproef kon worden getrokken

uitgangspunt gehanteerd. Vanuit dezelfde redenatie wordt

uit de populatie, is in dit onderzoek geen sprake van een

gekozen voor een vraagstelling waarbij respondenten per

representatieve steekproef. Dit heeft tot gevolg dat de

vraag één van vier antwoorden kiezen, welke overeenkomt

analyse beperkt is tot beschrijvende statistiek en dat er

met één van de vier natuurbeelden. Voor sommige

geen (zware) statistische toetsen uitgevoerd worden. In dit

enquêtevragen met betrekking tot natuurbeelden is

hoofdstuk wordt meermaals verwezen naar specifieke

inspiratie geput uit eerdere publieksenquêtes over

enquêtevragen, de Coosto zoekopdracht en het

natuurbeelden (Filius e.a., 2000; de Boer & Schulting, 2002;

analyseschema voor de analyse van tekeningen. Deze zijn

Jacobs e.a., 2002; Bakker e.a., 2007; Buijs e.a., 2006b). De

respectievelijk opgenomen in bijlage 1, 2 en 3.

vraagstelling is voor zover mogelijk geschikt gemaakt voor
de online vragenlijst (zie ook § 7.2). Hierbij is inhoudelijk
echter niet afgedaan aan de complexiteit van het thema.

Tabel 6.1: Onderzoeksmethoden per hypothese, 2013.
Hypothese
H1: Natuurbeelden van Nederlanders zijn opgebouwd uit
natuurdimensies.

Online
enquête

Analyse
tekeningen

Coosto
analyse



H2: Maatschappelijke opvattingen over wildernisnatuur komen niet
overeen met maatschappelijke opvattingen over wildernisgebieden.



H3: Gedrag van Nederlanders in wildernisnatuur wijkt af van gedrag
in wildernisgebieden.



H4: Geuite opvattingen over wildernis in publieksreacties op internet
zijn feller van karakter dan opvattingen binnen de maatschappij.



H5: Natuurbeelden van Nederlanders zijn te relateren aan hun
opvattingen en gedragingen omtrent wildernisnatuur en
wildernisgebieden.



H6: Meer kennis, opgebouwd uit ervaring en informatie, leidt via een
persoonlijk filter van natuurdimensies en natuurbeelden tot sterkere
opvattingen over wildernisnatuur en wildernisgebieden.



H7: Verschillende groepen in de samenleving hebben verschillende
natuurbeelden en denken daarom anders over, en gedragen zich
anders met betrekking tot, wildernisnatuur en wildernisgebieden.
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Tabel 6.2: Elementen hypothese 1: natuurbeelden en natuurdimensies, 2013.
Hypothese 1

Constructen en opbouw
Wildernis natuurbeeld
Breed natuurbeeld
Natuurbeelden van Nederlanders
Esthetisch natuurbeeld

Natuurbeelden van Nederlanders
zijn opgebouwd uit
natuurdimensies.

Functioneel natuurbeeld
Cognitieve natuurdimensie
Natuurdimensies

Normatieve natuurdimensie
Expressieve natuurdimensie

De twee constructen van hypothese 1 worden gemeten

betreffende natuurgebied als ‘wildernis’ beheerd worden

aan de hand van 5 enquêtevragen (vragen 2-6). De indeling

(wildernisgebieden). Deze hypothese wordt getoetst door

in de vier natuurbeelden wordt gemaakt op basis van

opvattingen over wildernisnatuur te vergelijken met de

enquêtevragen met betrekking tot de drie

opvattingen over wildernisgebieden. Hiertoe worden

natuurdimensies. Hierbij wordt de cognitieve dimensie

voorafgaand aan de toetsing van de hypothese eerst de

gemeten aan de hand van enquêtevraag 2 en 3, de

maatschappelijke opvattingen over wildernisnatuur en

normatieve dimensie aan de hand van enquêtevraag 4 en

wildernisgebieden in kaart gebracht om de cognitieve en

de expressieve dimensie aan de hand van enquêtevraag 5

normatieve dimensies van wildernisbeelden te analyseren.

en 6. Deze enquêtevragen hebben dezelfde vraagstelling.

Zoals toegelicht in paragraaf 4.2 kunnen opvattingen en

De enquêtevragen gaan over wat Nederlanders onder

gedragingen over wildernis samen worden opgevat als het

natuur verstaan (cognitieve dimensie), in welke mate zij

‘wildernisbeeld’, welke evenals natuurbeelden uit drie

het wenselijk achten dat mensen de natuur beheren

dimensies bestaan. Opvattingen over wildernisnatuur

(normatieve dimensie) en over hun beleving van natuur:

herbergen de cognitieve en normatieve wildernisdimensie.

hoe ervaren zij natuur en wat waarderen zij als mooie

Omdat cognitieve elementen zoals omvang en

natuur (expressieve dimensie). De wijze waarop

landschappelijke kenmerken reeds gegeven zijn bij de twee

natuurbeelden gemeten worden op basis van deze

wildernisgebieden, worden opvattingen over

enquêtevragen, wordt aan de hand van een schematische

wildernisgebieden met betrekking tot de cognitieve

berekening in detail toegelicht in bijlage 4.

dimensie aan de hand van één vraag onderzocht en wordt
uitgebreider
ingegaan op de normatieve dimensie (tabel 6.3).

6.2 Opvattingen over wildernis

Opvattingen over wildernisnatuur worden in de enquête
Hypothese 2: Maatschappelijke opvattingen over

op drie manieren gemeten, namelijk met een semi-open

wildernisnatuur komen niet overeen met maatschappelijke

vraag, aan de hand van foto’s en aan de hand van

opvattingen over wildernisgebieden.

stellingen. De eerste twee dienen om in brede zin in kaart
te brengen wat mensen onder wildernis verstaan. De

Hypothese 2 wordt getoetst aan de hand van de enquête.

stellingen worden hiernaast gebruikt voor de vergelijking

De verwachting is dat Nederlanders anders denken over

van opvattingen over wildernisnatuur met opvattingen

wildernis in het algemeen (wildernisnatuur) dan over

over wildernisgebieden. Aan de hand van twee

concrete natuurgebieden die volgens de beheerder van het

enquêtevragen (vragen 7 en 8) wordt gemeten wat de

Tabel 6.3: Elementen hypothese 2: opvattingen over wildernis, 2013.
Hypothese 2
Maatschappelijke
opvattingen over
wildernisnatuur komen niet
overeen met
maatschappelijke
opvattingen over
wildernisgebieden.
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Constructen en opbouw
Maatschappelijke opvattingen
over wildernisnatuur
Cognitieve en
normatieve dimensie
wildernisbeelden

Maatschappelijke opvattingen
over de wildernisgebieden
Oostvaardersplassen en
Biesbosch

Cognitieve dimensie
Normatieve dimensie
(Cognitieve dimensie)
Normatieve dimensie

respondenten in brede zin onder wildernis verstaan. Deze

antwoorden te voorkomen. De beoordelingen van de

twee vragen maken deel uit van de cognitieve dimensie.

foto’s geven een goed beeld van wat deelnemers verstaan

Om mensen zo min mogelijk in hun antwoord te

onder wildernis. Hier is bewust gekozen voor beelden die

beïnvloeden worden deze vragen gesteld voordat een

volgens de theorie en natuurbeheerpraktijken gezien

toelichting gegeven wordt van het begrip wildernisnatuur.

worden als wildernis, namelijk in de categorie

Deze twee vragen zijn van belang om te analyseren in

landschappen moeras ‘waar de natuur vrij spel heeft’

welke mate de wildernisdefinitie van Nederlanders

(vraag 8.8), open veld dat ‘op natuurlijke wijze wordt

overeenkomt met die van natuurbeheerders. Een

begraasd’ (vraag 8.9) en uiterwaarden die zijn

dergelijke vraag is niet eerder in onderzoek naar wildernis

‘teruggegeven aan de rivier’ (vraag 8.11), en in de

of natuurbeelden geformuleerd.

categorie fauna grauwe ganzen (vraag 8.9) en grote
grazers (vraag 8.10). Daarnaast worden beelden gebruikt

In vraag 7 wordt deelnemers gevraagd hun idee van

die elementen van ‘verwildering’ tonen die volgens de

wildernis te omschrijven in drie woorden. Hier is bewust

theorie en natuurbeheerpraktijk juist niet zozeer gezien

gekozen voor een semi-open vraagstelling om

worden als ‘wildernisnatuur’ (overwoekerde woning (vraag

respondenten zo min mogelijk in hun opvattingen te

8.1), functioneel bos met struiken (vraag 8.2), rund als

beïnvloeden en niet af te doen aan het complexe karakter

zichtbaar vee (oormerk) (vraag 8.3), één spin (holistisch

van het thema wildernis. De semi-open vraag levert per

beeld) (vraag 8.4) en een modderig akker (vraag 8.6).

respondent drie woorden op. In de analyse wordt gezocht

Daarnaast wordt de ervaring van mensen op de definitie

naar overeenkomstige antwoorden door deze te

van wildernis gemeten door de respondenten beelden

categoriseren naar normatieve, cognitieve en expressieve

voor te leggen met elementen van wilderniservaringen:

elementen van de wildernisdefinitie, oftewel: noemen

gevoel van mystiek (vraag 8.5), mensen tussen de ‘wilde

respondenten elementen, waarden of belevingsaspecten.

dieren’ (vraag 8.7), uitdagende routes door de natuur
(vraag 8.12).

In vraag 8 wordt deelnemers gevraagd enkele natuurfoto’s
te beoordelen op hun mate van wildernis. Gebruik van

Na vraag 8 volgt in de enquête een korte toelichting op

foto’s in kwantitatieve enquêtes is vrij gebruikelijk. Met

wildernisnatuur, waarna in vraag 9 stellingen voorgelegd

betrekking tot landschapsvoorkeuren en natuurbeelden

worden waarin de deelnemers hun mate van

pasten onder meer Goossen e.a. (2006), Wulp en Buijs

overeenstemming kunnen aangeven. Omdat de cognitieve

(2009), Buijs e.a. (2009), Buijs (2000) en van den Berg e.a.

wildernisdimensie reeds uitvoerig gemeten wordt aan de

(1996) foto’s toe in hun onderzoek. Daarnaast blijkt uit

hand van enquêtevragen 7 en 8, wordt de cognitieve

diverse onderzoeken dat het gebruik van fotomateriaal

wildernisdimensie in vraag 9 gemeten aan de hand van 5

betrouwbare resultaten oplevert omdat er een sterke mate

stellingen en de normatieve wildernisdimensie aan de

van overeenstemming bestaat tussen fotobeoordelingen

hand van 14 stellingen (tabel 6.4).

en beoordelingen in het veld (Buijs, 2000, p. 100; van den
Berg e.a., 1996, p. 288). In dit onderzoek zijn de foto’s

Aangezien de cognitieve kaders van de twee

geselecteerd op basis van een indeling van cognitieve

natuurgebieden al gegeven zijn (ze hebben immers een

elementen van wildernis in drie categorieën:

bepaalde omvang, bepaalde objectieve kenmerken, etc.),

landschappen, fauna en mensen. Op de foto’s van

wordt de vergelijking tussen opvattingen van

landschappen en fauna zijn bewust geen mensen of

wildernisnatuur en wildernisgebieden met name

bebouwing zichtbaar, om mogelijke verstoring van de

uitgevoerd op basis van normatieve stellingen die de

Tabel 6.4: Stellingen m.b.t. normatieve en cognitieve opvattingen over wildernisnatuur, enquêtevragen, 2013.
Cognitief

Beheer

Omvang

Normatief
Wel of niet beschermen

Stelling 9.4, 9.11, 9.2

Waarom belangrijk

Stelling 9.6, 9.15

Stelling 9.10

Stelling 9.3, 9.5
Vorm van
beheer

Mensen en bebouwing

algemeen

Stelling 9.1, 9.9, 9.16

landschappen

Stelling 9.13

fauna

Stelling 9.7, 9.17

recreatie, mensen

Stelling 9.8, 9.18, 9.19

Stelling 9.12, 9.14
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Tabel 6.5: Vergelijkbare normatieve stellingen wildernisnatuur en wildernisgebieden, 2013.
Wildernisnatuur

Oostvaardersplassen

Biesbosch

Vorm van beheer: algemeen

9.1

20.1

29.1

Vorm van beheer: flora

9.13

20.3

29.3

Vorm van beheer: mensen

9.19

20.4

29.5

Vorm van beheer: fauna

9.7

20.2

Vorm van beheer: fauna

9.17

20.5

deelnemers beoordelen op hun mate van

-

hun opvattingen over wildernis met anderen delen.

overeenstemming en vergelijkbaar zijn voor
wildernisnatuur en voor de gebieden (vraag 20 voor de

Beleving van wildernisnatuur wordt gemeten aan de hand

Oostvaardersplassen en vraag 29 voor de Biesbosch). Wel

van enquêtevragen 10 en 11. In vraag 10 wordt deelnemers

wordt respondenten gevraagd in welke mate ze de

gevraagd naar de mate waarin ze wildernisnatuur fysiek

wildernisgebieden als ‘wildernis’ zien (vraag 22 voor de

bezoeken. In vraag 11 wordt de deelnemers die de

Oostvaardersplassen en vraag 30 voor de Biesbosch). De

wildernisnatuur bezoeken, gevraagd naar hun ervaringen

normatieve stellingen gaan over het natuurbeheer in het

en belevingen in de wildernisnatuur. Deze gevoelens zijn

algemeen, het beheer van de flora, fauna en de recreatie.

gebaseerd op de expressieve elementen zoals uit de

Voor de normatieve stellingen over de

literatuurstudie naar voren gekomen. Beleving van

Oostvaardersplassen is inspiratie geput uit

wildernisgebieden wordt gemeten aan de hand van vragen

recreatieonderzoek in dit gebied (Veer e.a., 2005). De

over ervaringen en waardering: in vraag 15, 16 en 18 voor

richting van de stellingen bij de wildernisgebieden is zo

de Oostvaardersplassen en vraag 24, 25 en 27 voor de

gekozen dat deze overeenkomen met het huidige beleid.

Biesbosch. Virtueel gedrag wordt gemeten aan de hand

De stellingen die gebruikt worden voor de directe

van enquêtevragen 13 en 13b voor wildernisnatuur, 19 en

vergelijking van opvattingen over wildernisnatuur en

19b voor de Oostvaardersplassen en 28 en 28b voor de

wildernisgebieden hebben dezelfde richting en

Biesbosch. Hier wordt de respondenten gevraagd of ze hun

vraagstelling (tabel 6.5).

opvattingen over wildernis wel eens delen met anderen en
zo ja, met wie en via welke kanalen.

6.3 Gedrag omtrent wildernis
6.4 Sentiment opvattingen wildernis
Hypothese 3: Gedrag van Nederlanders in wildernisnatuur
wijkt af van gedrag in wildernisgebieden.

Hypothese 4: Geuite opvattingen over wildernis in
publieksreacties op internet zijn feller van karakter dan

Hypothese 3 wordt getoetst aan de hand van de enquête.

opvattingen binnen de maatschappij.

Gedrag valt binnen de expressieve dimensie van
wildernisbeelden en wordt onderverdeeld in fysiek en

Hypothese 4 wordt getoetst aan de hand van de enquête

virtueel gedrag (tabel 6.6). Met betrekking tot fysiek

en Coosto analyse. Deze hypothese wordt zowel

gedrag wordt onderzocht hoe mensen ‘wildernis’ fysiek

onderzocht voor wildernisnatuur in het algemeen als voor

beleven en wordt geanalyseerd in welke mate dit

één van de twee wildernisgebieden die in dit onderzoek als

overeenkomt met hun waardering en ervaring met

case study dienen, namelijk de Oostvaardersplassen (tabel

wildernis in de wildernisgebieden. Met betrekking tot

6.7). Omdat de Biesbosch recenter is aangewezen als

virtueel gedrag wordt geanalyseerd in welke mate mensen

wildernisgebied, is het aantal publieksreacties over dit

Tabel 6.6: Elementen hypothese 3: beleving van wildernis, 2013.
Hypothese 3

Gedrag van Nederlanders in
wildernisnatuur wijkt af van
gedrag in wildernisgebieden.
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Constructen en opbouw construct

Expressieve
dimensie
wildernisbeelden

Gedrag van Nederlanders in
wildernisnatuur

Fysiek gedrag wildernisnatuur

Gedrag van Nederlanders
in wildernisgebieden

Fysiek gedrag wildernisgebieden

Virtueel gedrag wildernisnatuur

Virtueel gedrag wildernisgebieden

Tabel 6.7: Elementen hypothese 4: sentiment opvattingen wildernis, 2013.
Hypothese 4

Constructen en opbouw

Geuite opvattingen over
wildernis in
publieksreacties op internet
zijn feller van karakter dan
opvattingen binnen de
maatschappij.

Opvattingen wildernisnatuur

Online publieksreacties over
wildernis

Opvattingen wildernisgebied Oostvaarderplassen
Opvattingen wildernisnatuur

Opvattingen Nederlanders over
wildernis (m.b.v. enquête)

wildernisgebied op internet te gering om mee te nemen in

Opvattingen wildernisgebied Oostvaarderplassen

6.5 Natuurbeelden en wildernis

de analyse. De verwachting is dat de analyse met behulp
van Coosto met name uitersten qua opvattingen over

Hypothese 5: Natuurbeelden van Nederlanders zijn te

wildernis in kaart zal brengen en dat in de enquête minder

relateren aan hun opvattingen en gedragingen omtrent

extreme opvattingen naar voren zullen komen.

wildernisnatuur en wildernisgebieden.

De hypothese wordt getoetst door middel van een

Hypothese 5 wordt getoetst aan de hand van de enquête

vergelijking van het sentiment van de opvattingen over

en de analyse van kindertekeningen. Met betrekking tot de

wildernis tussen online berichten (Coosto analyse) en de

enquête is de verwachting dat er een hiërarchie is aan te

enquêteresultaten. Om inzicht te krijgen in de online

brengen in de natuurbeelden van de deelnemers en de

opvattingen over wildernis is met behulp van Coosto een

mate waarin zij positief zijn over wildernis. Verwacht

monitor over wildernis ontworpen. De operationalisering

wordt dat deelnemers met een wildernis natuurbeeld het

van deze zoekopdracht is opgenomen in bijlage 2. Voor

meest positief zijn, gevolgd door deelnemers met een

een goede vergelijking wordt de Coosto analyse

breed natuurbeeld, deelnemers met een esthetisch

uitgevoerd over dezelfde periode als waarin de enquête

natuurbeeld en tot slot deelnemers met een functioneel

wordt uitgezet. Op deze manier worden mogelijke

natuurbeeld. Het beeld dat mensen van wildernis hebben

contextuele invloeden geminimaliseerd. De vergelijking

wordt gevormd door een normatieve, cognitieve en

wordt uitgevoerd op basis van sentiment (percentages

expressieve wildernisdimensie. Deze wildernisdimensies

positief en negatief onder de respondenten).

komen samen in opvattingen en gedragingen over
wildernis: het wildernisbeeld (niet te verwarren met het

Ook is de verwachting dat mensen die hun opvattingen

‘wildernis natuurbeeld’ als één van de vier dominante

over wildernis via internet delen, extremere opvattingen

algemene natuurbeelden). Omdat in dit onderzoek

hebben (positief dan wel negatief). Om dit te onderzoeken

onderscheid wordt gemaakt tussen wildernisnatuur en

wordt de deelnemers in de enquête gevraagd of ze hun

wildernisgebieden wordt de hypothese voor beide

opvattingen over wildernis wel eens delen met anderen,

onderzocht (tabel 6.8). De enquêtevragen waarmee deze

het zij met vrienden, familie, bekenden of collega’s, het zij

constructen gemeten worden zijn reeds uiteengezet in

via een bericht in papieren of online media (vraag 13, 13b,

paragraaf 6.2-6.4. Aan de hand van de analyse van

19, 19b, 28 en 28b). De toevoeging van deze enquêtevraag

kindertekeningen wordt onderzocht of de drie dimensies

maakt het mogelijk te analyseren in welke mate mensen

van wildernisbeelden in de verbeelding van wildernis door

die wel en mensen die niet, wel eens publieksreacties over

kinderen op de tekeningen terugkomt. Om de analyse van

wildernis op internet plaatsen verschillen in hun

natuurdimensies en natuurbeelden te structureren is in

opvattingen over wildernis.

bijlage 3 het analyseschema van de tekeningen
uiteengezet.

Tabel 6.8: Elementen hypothese 5: natuurbeelden en wildernis, 2013.
Hypothese 5
Natuurbeelden van
Nederlanders zijn te
relateren aan hun
opvattingen en
gedragingen omtrent
wildernisnatuur en
wildernisgebieden.

Constructen en opbouw
Natuurbeelden van Nederlanders (§ 6.1)

(§6.1)
Opvattingen wildernisnatuur (§6.2)

Opvattingen wildernis
Opvattingen wildernisgebieden (§6.2)
Gedragingen wildernisnatuur (§6.3 en 6.4)
Gedragingen wildernis
Gedragingen wildernisgebieden (§6.3 en 6.4)
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6.6 Kennis van wildernis

6.7 Pluralisme opvattingen

Hypothese 6: Meer kennis, opgebouwd uit ervaring en

Hypothese 7: Verschillende groepen in de samenleving

informatie, leidt via een persoonlijk filter van

hebben verschillende natuurbeelden en denken daarom

natuurdimensies en natuurbeelden tot sterkere

anders over, en gedragen zich anders met betrekking tot,

opvattingen over wildernisnatuur en wildernisgebieden.

wildernisnatuur en wildernisgebieden.

Hypothese 6 wordt getoetst aan de hand van de enquête.

Hypothese 7 wordt getoetst aan de hand van de enquête

Kennisvorming is opgebouwd uit ervaring en informatie

en de analyse van de tekeningen. De individuele en

(tabel 6.9). De verwachting is dat er een verband bestaat

contextuele factoren die onderscheiden worden in dit deel

tussen het opdoen van ervaringen met wildernis en

van de analyse zijn gebaseerd op de literatuurstudie (tabel

verkrijgen van informatie over wildernis en het sentiment

6.10). De individuele en contextuele

van opvattingen over wildernis en dat hoe meer een kennis

achtergrondkenmerken zijn in de enquête opgenomen om

een deelnemer over wildernis bezit, des te minder neutraal

te achterhalen of deze kenmerken mogelijke verschillen in

zijn of haar opvattingen over wildernis zijn. Voor een

natuurbeelden en opvattingen en gedragingen over

goede vergelijking is de vraagstelling van de

wildernis kunnen verklaren. Met de hypothese wordt

enquêtevragen over ervaringen in wildernis en het

onderzocht of de individuele en contextuele factoren een

ontvangen van informatie over wildernis gelijk voor

verband houden met natuurbeelden en met opvattingen

wildernisnatuur en de twee wildernisgebieden. Deze

en gedragingen over wildernis. De analyse van de

komen aan bod in vraag 10 en 12 voor wildernisnatuur, in

tekeningen is voor deze hypothese beperkt tot één

vraag 14 - 17 voor de Oostvaardersplassen en in vraag 23-

individuele factor, namelijk leeftijd. Dit is de enige factor

26 voor de Biesbosch.

die voor deze doelgroep als mogelijke invloed naar voren

Tabel 6.9: Elementen hypothese 6: kennis van wildernis, 2013.
Hypothese 6

Constructen en opbouw
Bezoek wildernisnatuur (§6.3)

Meer kennis,
opgebouwd uit ervaring
en informatie, leidt via
een persoonlijk filter van
natuurdimensies en
natuurbeelden tot
sterkere opvattingen
over wildernisnatuur en
wildernisgebieden.

Ervaring
Bezoek wildernisgebieden (§6.3)
Kennis
Informatie wildernisnatuur
Informatie
Informatie wildernisgebieden

Opvattingen
wildernis

Opvattingen
wildernisnatuur
(§6.2)
Opvattingen
wildernisgebieden

Tabel 6.10: Elementen hypothese 7: pluralisme opvattingen, 2013.
Hypothese 7

Constructen en opbouw
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Individuele en contextuele factoren

Verschillende groepen in de
samenleving hebben verschillende
natuurbeelden en denken daarom
anders over, en gedragen zich
anders met betrekking tot,
wildernisnatuur en
wildernisgebieden.
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Politieke voorkeur
Nationaliteit
Betrokkenheid bij een natuur- of
milieuorganisatie

Natuurbeelden

(§6.1)

Opvattingen wildernisnatuur

(§6.2)

Opvattingen wildernisgebieden

(§6.2)

Gedragingen wildernisnatuur

(§6.3)

Gedragingen wildernisgebieden

(§6.3)

is gekomen uit de literatuurstudie. In de analyse van de
enquêteresultaten worden naast leeftijd ook andere
individuele en contextuele factoren onderscheiden. In de
enquête worden de factoren direct gemeten aan de hand
van één enquêtevraag per factor. Leeftijd, geslacht,
betrokkenheid bij een natuur- of milieuorganisatie,
opleidingsniveau, nationaliteit en politieke voorkeur
worden respectievelijk gemeten in vragen 31-37.
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7.
Onderzoeksontwerp
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7.1 Een online platform over wildernis

gesloten uitzetten, sluit aan bij een belangrijk doel van de
Wildernis-campagne van Staatsbosbeheer: door de
monitoring transparant en open vorm te geven, wordt de

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het empirisch

maatschappij actief betrokken bij het onderzoek en voelt

onderzoek in de praktijk wordt uitgezet. Hiertoe wordt

zich uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek over

ingegaan op het online platform waar twee

wildernis. Hiermee wordt een publieke discussie over

onderzoeksmethoden samenkomen, namelijk de enquête

wildernisnatuur geëntameerd. Hiertoe dient het duidelijk

en de tekenwedstrijd. De Coosto analyse betreft een

en toegankelijk vormgegeven te worden en geschikt te zijn

inhoudsanalyse en is reeds besproken in hoofdstuk 5 en 6.

voor een breed publiek. Het platform wordt neergezet als

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de wijze

initiatief van Staatsbosbeheer, omdat Staatsbosbeheer na

waarop de enquête en tekenwedstrijd worden uitgezet.

dit scriptieonderzoek de resultaten van de enquête en

Omdat dit onderzoek zowel uitgezet is vanuit een

monitoring zal gebruiken en omdat de kennisvraag tijdens

wetenschappelijke kennisvraag als een praktisch

een stage bij Staatsbosbeheer vorm heeft gekregen. Vanuit

stageopdracht die aansluit bij een campagne over

de onderzoeksoptiek en het doel om een zo breed

wildernis, worden waar nodig argumenten gerelateerd aan

mogelijk publiek aan te spreken, en vooral ook mensen die

door Staatsbosbeheer uitgesproken doelen van het

wellicht minder met natuur hebben, wordt de huisstijl van

monitoringsonderzoek.

Staatsbosbeheer maar tot op zekere hoogte doorgevoerd.
Wel worden uit de beeldbanken van Staatsbosbeheer

Het online platform dient om met behulp van moderne

gebruikt voor de beelden op de website.

communicatie via internet het communicatieproces tussen
Staatsbosbeheer en de maatschappij te versterken. Dit

De eerste periode van monitoring (24 april 3013 tot 1 juni

vraagt om een overtuigend en aansprekend verhaal. Dat

2013) is te zien als pilot. De resultaten van deze eerste

verhaal richt zich op wildernisgebieden en natuurtypen.

monitoringsperiode worden in deze scriptie geanalyseerd.

Het platform is een website met als webadres

Deze analyse kan Staatsbosbeheer als naslagwerk

www.watisjouwnatuur.nl. Deze website wordt voor de

gebruiken. Na deze periode wordt gereflecteerd op het

monitoring en dit scriptieonderzoek ontwikkeld. De

functioneren van de monitoring en indien nodig en

website is een hulpmiddel om het inhoudelijke doel van

gewenst kan deze worden aangepast op basis van de

het onderzoek te bereiken, namelijk om inzicht te krijgen

eerste proefperiode, zij het uiteraard in beperkte mate om

in de maatschappelijke opvattingen over wildernis en

vergelijking in de toekomst mogelijk te maken. De

wildernisgebieden. Daarnaast levert het platform

monitoring wordt dusdanig vormgegeven dat ook na de

informatie op over de manieren waarop de communicatie

looptijd van dit scriptieonderzoek gemonitord kan blijven

tussen Staatsbosbeheer en de maatschappij verbeterd kan

worden en desgewenst veranderingen door te voeren zijn.

worden. Naast de dataverzameling dient de website om

Hoewel de inhoud van de monitoring met de tijd hetzelfde

interesse te wekken over het thema wildernis. Inhoudelijk

blijft, zoals de kern van indicatoren in de enquête en de

wordt op de website niet uitgebreid op wildernis

trefwoorden van Coosto, kan de vorm aangepast worden

ingegaan, omdat Staatsbosbeheer in september 2013 een

naar veranderende wensen. Daarnaast kan op het platform

campagne over dit thema lanceert en deze website met

nieuwe informatie toegevoegd worden over

name dient om opvattingen uit de maatschappij te halen,

ontwikkelingen rondom het thema wildernis. Hiermee

en niet om mensen te informeren over de uitgangspunten

blijft het platform actueel en wordt de kans verhoogd dat

van Staatsbosbeheer. Daarnaast zou dergelijke informatie

steeds nieuwe bezoekers het platform op het internet

mogelijk de enquêteresultaten en tekeningen kleuren.

vinden. Ook kunnen er nieuwe wildernisgebieden aan het
platform en eventueel aan de enquête worden

Het online platform wordt een aantrekkelijke webruimte

toegevoegd. Het platform zal minstens tot het voorjaar van

geschikt voor een breed publiek met enkele elkaar

2014 online blijven.

versterkende functies, te weten een enquête, een
tekenwedstrijd en een kaart met basale informatie over
enkele wildernisgebieden.. Het platform faciliteert en

7.1.1

Bezoekers

kanaliseert de terugkoppeling van maatschappelijke
opvattingen over wildernis. Het hoofddoel van het

Het hoofddoel van het platform is een zo hoog mogelijke

platform is de enquête over natuurbeelden en wildernis.

respons op de enquête te genereren. Hiertoe dient het

Een groot voordeel van het plaatsen van de enquête op het

platform via verschillende kanalen te worden uitgezet. Dit

online platform, in tegenstelling tot de enquête extern en

houdt in dat op verschillende internetsites een oproep en
link naar het online platform komt. Hiervoor wordt een
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banner ontworpen. Ook Goossen e.a. (2011) adviseren om

2a. Incentives

de website te linken aan andere websites met een groot

Bij de enquête en tekenwedstrijd worden prikkels gebruikt

bereik. Zij concluderen dat door het uitzetten van hun

om mensen te motiveren deel te nemen aan het

enquête via een aantal kanalen, ze meer publiek naar het

onderzoek. Het verstrekken van incentives is een bekende

platform getrokken hebben (Goossen e.a., 2011, p. 69). Het

strategie om de respons te verhogen (Boeije e.a, 2009, p.

platform over wildernis wordt via nieuwsberichten en/of

231; AoM, 2013). De prijzen sluiten aan bij het

banners onder andere uitgezet via diverse websites van

wildernisthema. Met het invullen van de vragenlijst maakt

Staatsbosbeheer en de website en sociale media kanalen

de bezoeker kans op diverse prijzen, welke worden

van de Nieuwe Wildernis. De tekenwedstrijd wordt onder

afgestemd op het natuurtype dat uit de test naar voren

andere uitgezet via de website en buitencentra van

komt. In totaal worden onder de deelnemers aan de

Staatsbosbeheer.

enquête in de periode van de pilot 20 prijzen verloot. Met
deelname aan de tekenwedstrijd maken kinderen met hun

Een belangrijke vraag in de operationalisering van dit

deelname kans op vier prijzen.

onderzoek is hoe de ‘unusual suspects’ bereikt worden.
Hoe ontwerp je iets dat voor een brede doelgroep

2b. Gepersonaliseerde uitslag bij de enquête

interessant is, en met name voor mensen met een minder

Deelname aan de enquête op het online platform levert de

uitgesproken interesse in natuur of wildernis? Hier wordt

bezoekers een ‘product’ op, namelijk een

met verschillende oplossingen zoveel mogelijk in

gepersonaliseerde uitslag. Hiertoe wordt de enquête

tegemoetgekomen:

gepresenteerd in de vorm van een ‘zelftest’ die zich richt

1.
2.

De vormgeving van de website dient aantrekkelijk te

op ‘natuurtypen’. Deze worden gebaseerd op vier

zijn en een zo breed mogelijk publiek aan te spreken.

wetenschappelijke natuurbeelden, welke lopen van een

Deelname aan de enquête of tekenwedstrijd dient de

‘wildernis’ tot een ‘functioneel’ natuurbeeld, zoals

bezoeker iets op te leveren: incentives

besproken in het theoretisch kader (hoofdstuk 3). In bijlage

a.

Prijzen

b.

Gepersonaliseerde uitslag bij de enquête

1. Het platform aantrekkelijk maken voor een breed
publiek: vormgeving
Het platform dient overzichtelijk, aantrekkelijk en to-thepoint te worden vormgegeven. Hiertoe worden alle
functies op één beeld weergegeven, met links in beeld het
menu en in het midden van het scherm een kader waarin
de verschillende pagina’s openen. Naar verwachting blijft
een bezoeker langer op de website omdat het platform
met alle andere functies op de achtergrond aanwezig blijft.
Op de startpagina komt een oproep voor de enquête en de
tekenwedstrijd, omdat dit de twee belangrijkste functies
van de website zijn. Er wordt veel gewerkt met
beeldmateriaal, zoals foto’s van verschillende typen
natuur. Daarnaast worden een paar illustraties ontworpen
om het geheel aantrekkelijker te maken. De beelden op de
achtergrond veranderen continu. Links in het menu staan
alle functies, met daarboven de titel van de website. Onder
de menuknop ‘wildernis in Nederland’ wordt een kaart van

4 zijn de natuurtypen zoals deze op de website worden
toegepast, omschreven en is de berekening van de
natuurtypen, en daarmee natuurbeelden, uiteengezet. De
test wordt online uitgezet via persberichten en oproepen
met als titel “Wat is jouw natuur? Doe de test en win!” De
uitslag van de test wordt weergegeven met een score per
natuurbeeld. De gepersonaliseerde uitslag maakt naar
verwachting deelname aan de enquête voor een breed
publiek aantrekkelijker, waardoor de kans wordt vergroot
dat ook mensen met een minder uitgesproken interesse in
natuur, worden bereikt. Daarnaast hebben bezoekers op
deze manier ook zelf iets aan de enquête, naast
bewustwording over het thema wildernis. In het onderzoek
van Alterra naar landschapsvoorkeuren werd door
deelname ook een dergelijk ‘product’ voor de bezoeker
van de website ontwikkeld, namelijk een
gepersonaliseerde kaart van Nederland (Alterra, 2013).
Door de enquête aantrekkelijk vorm te geven, te plaatsen
op een website en prijzen te verloten, wordt verwacht dat
ook mensen die minder geneigd zijn om een website over
natuur te bezoeken, de vragenlijst vaker invullen.

Nederland opgenomen, waarop enkele ‘wildernisgebieden’
zijn aangegeven. Wanneer een bezoeker met de muis over
zo’n gebied gaat verschijnt de naam van het gebied en
wanneer hierop geklikt wordt, opent een pagina met
bondige informatie over dat specifieke natuurgebied (zie
verderop voor een toelichting op de informatie). Ook
wordt bezoekers de mogelijkheid geboden de website te
delen via sociale media.
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Een andere uitdaging van monitoringsonderzoek ligt in het
actueel houden van het platform om doorlopend data te
blijven verzamelen. Uit het onderzoek van Goossen e.a.
(2011), dat nu ruim zes jaar online staat, bleek dat de
belangstelling voor de website met de tijd daalt. Zij geven
hiervoor als reden dat mensen de website moeilijker
kunnen vinden omdat hun ‘link’ op andere websites niet

meer bovenaan de websites staat. Ze constateren dat het

waarmee de kans vergroot wordt dat de ouders vervolgens

moeilijk is om een permanente link op een andere website

de enquête invullen.

te houden, met name op websites van grote organisaties
(Goossen e.a, 2011, p. 15). Het opnieuw onder de aandacht
brengen van de website in berichten in dagbladen,

7.1.3

Informatie op het platform

tijdschriften en tv- of radioprogramma’s leidde tot een
aantal uitschieters in hun bezoekersaantallen. Publiciteit
heeft dus sterk invloed op de bezoekersaantallen (Goossen
e.a, 2011, pp. 15-16). Om een continue stroom aan respons
te genereren op het platform over wildernis, is het dan ook
van belang om het platform op verschillende momenten
opnieuw onder de aandacht te brengen. Aangezien de
monitoring een perfect middel vormt om rond specifieke
gebeurtenissen, zoals het in première gaan van de film ‘de
Nieuwe Wildernis’, veranderingen in opvattingen in kaart
te brengen, is het aan te raden het online platform
opnieuw onder de aandacht te brengen op tactisch
gekozen momenten en daarmee respons op dat moment
zeker te stellen.

Door de verschillende functionaliteiten wordt verwacht dat
bezoekers langer vastgehouden worden op de website
omdat er meer te vinden is. Daarnaast hebben de
functionaliteiten een informatieve waarde.
Vanzelfsprekend vormen de onderzoeksmethoden de
belangrijkste functies. Ook wordt er informatie
aangeboden over Staatsbosbeheer, enkele
wildernisgebieden en over de website en het onderzoek.
Zo dient het duidelijk te worden dat de website een
initiatief is van Staatsbosbeheer en dat deze organisatie
ook de gegevens in beheer heeft. Daarnaast wordt op de
website de promotiefilm ‘het zit in onze natuur’ van
Staatsbosbeheer getoond. Voor verdere informatie over de
organisatie wordt vervolgens doorverwezen naar
bestaande webruimtes van Staatsbosbeheer. Voorts wordt

7.1.2

Tekenwedstrijd

informatie opgenomen over het functioneren en doel van
het platform en wat deelname aan de enquête inhoudt. Er

De data voor de analyse van de tekeningen wordt

wordt toegelicht wat er met de gegevens van de enquête

verzameld via een tekenwedstrijd. Deze wedstrijd wordt

gebeurt, waar deze voor gebruikt worden en wat

uitgezet via een oproep op het online platform en flyers in

anonimiteit tijdens de enquête inhoudt. Indien bezoekers

buitencentra. Tot 17 juni 2013 kunnen kinderen hun

vragen of opmerkingen hebben over het platform, kunnen

tekening per post of e-mail opsturen. Het thema van de

ze een e-mail sturen via de contactgegevens. Ook wordt de

tekenwedstrijd is ‘wildernis in de natuur’ en de kinderen

deelnemers uitgelegd dat de resultaten van de test

wordt gevraagd te tekenen wat zij hieronder verstaan. De

gebruikt worden voor dit onderzoek en de monitoring van

doelgroep wordt gevormd door kinderen tot en met 16

opvattingen en gedragingen over wildernis.

jaar. De beoogde respons is 25 tekeningen. Met hun
deelname maken de kinderen kans op prijzen (incentives)

Gelet op de informatie van Staatsbosbeheer die al op

en de winnende tekeningen worden op het platform

internet te vinden is, dient dubbele informatievoorziening

geplaatst. In de voorwaarden voor deelname aan de

voorkomen te worden. Geredeneerd vanuit de aanname

tekenwedstrijd op het online platform wordt de

dat het online platform ook bezoekers aantrekt die zich

deelnemers duidelijk uitgelegd dat de tekeningen voor dit

minder aangetrokken voelt tot de bestaande webruimtes

onderzoek geanalyseerd worden. Hiertoe wordt expliciet

van Staatsbosbeheer, wordt op het online platform over

gemaakt dat hun voornaam en leeftijd in de analyse zullen

wildernis wel in enige basisinformatie voorzien via een

worden genoemd.

kaart van Nederland, waarop enkele wildernisgebieden
aangegeven zijn. Wanneer de bezoeker met de muis op

De analyse van deze tekeningen geeft inzicht in

een gebied klikt, opent een pagina met een kaart en foto

opvattingen over wildernis en de natuurbeelden van

van het natuurgebied, enkele zinnen over het

kinderen. Deze onderzoeksmethode is een belangrijke

natuurgebied en een link naar bestaande webruimtes van

toevoeging op de enquête, welke sterk gericht is op

Staatsbosbeheer over dit natuurgebied. Staatsbosbeheer

volwassenen en gezien de abstractie van het thema

heeft een aantal natuurgebieden aangewezen als

moeilijk aanpasbaar tot enquête 'voor alle leeftijden'. De

wildernisgebied. Om aan te sluiten bij het doel van de

wedstrijd maakt het mogelijk een abstract thema als

Wildernis-campagne van Staatsbosbeheer om deze

wildernis onder kinderen te onderzoeken, wekt interesse

gebieden actief te presenteren als wildernisgebieden en

in het onderwerp en betrekt kinderen hun bij natuur.

het doel de aandacht van de Oostvaardersplassen te

Daarnaast maakt de toevoeging van een tekenwedstrijd

verbreden naar andere gebieden, staan deze

het platform aantrekkelijk voor een moeilijk aanspreekbare

natuurgebieden op het online platform centraal. Omdat

doelgroep. Daarnaast spreekt het hun ouders aan,

één van de doelen van het enquêteonderzoek is om de
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opvattingen en gedragingen over wildernis in het

karakter van internet, waardoor met name mensen met

algemeen te vergelijken met die over specifieke

minder interesse in wildernis of natuur mogelijk afhaken.

wildernisgebieden, komen er in de enquête vragen aan

Ook worden bezoekers op het platform geïnformeerd over

bod over twee specifieke natuurgebieden: de

de voorwaarden van de win-actie en de mogelijkheden op

Oostvaardersplassen en de Biesbosch. De keuze voor deze

de hoogte gehouden te worden van het verloop van het

twee gebieden is gemaakt om twee redenen, namelijk om

onderzoek. Op de introductiepagina van de enquête wordt

de enquête zo bondig mogelijk te houden om een zo hoog

de respondenten uitgelegd dat ze in het onderzoek

mogelijke respons te creëren én op basis van de

anoniem blijven.

bekendheid van de gebieden. De vermeende hogere
bekendheid van deze twee gebieden ten opzichte van de

De enquête begint met vragen over het algemene

andere vijf maakt de resultaten waardevoller.

natuurbeeld van de respondenten. Vervolgens wordt de
respondenten gevraagd naar hun opvattingen en

7.2 Opzet enquête

gedragingen over wildernisnatuur, waarna als case studies
twee wildernisgebieden aan bod komen: de
Oostvaardersplassen en de Biesbosch. Tot slot wordt de

Omdat de enquête onderdeel is van een monitoring en ook

respondent om persoonsgegevens gevraagd, wat

na dit scriptieonderzoek dient te blijven functioneren

standaard is in enquêteonderzoek en onmisbaar in de

wordt een professioneel online enquêteprogramma

analyse van de enquêteresultaten. De onderdelen komen

gebruikt voor de dataverwerking. De enquêteantwoorden

in ‘blokken’ voorbij, waarbij het verloop van de enquête in

over natuurbeelden en wildernis worden opgeslagen in

het scherm weergegeven wordt. Waar nodig komt een

een database waardoor het mogelijk wordt analyses te

informatieblok met introductie en toelichting.

maken op basis van maatschappelijke opvattingen over
wildernis.

De enquête dient vanwege het online karakter anders
vormgegeven te worden dan een offline enquête. De

De enquête richt zich op volwassenen. De beoogde

enquête moet immers aansluiten bij het vluchtige karakter

respons is minimaal 500 in de periode waarin de pilot

van veel informatie op internet. Zo bleek uit de online

uitstaat (24 april 2013 – 1 juni 2013). Bij online onderzoek is

enquête van Alterra dat de bezoekers van de website de

de respons moeilijk te voorspellen omdat deze sterk

tekst nauwelijks lazen en ook de hulpfunctie weinig

afhankelijk is van de periode waarin het onderzoek wordt

gebruiken. Bezoekers maakten opmerkingen over een

uitgezet en de mate waarin, en de variëteit aan kanalen

gebrek aan definities in de enquête, terwijl deze informatie

waar het platform uitgezet wordt. Omdat het verkrijgen

wel degelijk aangeboden werd. Mensen bleken de tekst

van een hoge respons een van de doelen van het

simpelweg niet te lezen en daarom werd besloten om

monitoringsonderzoek vormt, is het online platform een

stukken tekst door foto’s te vervangen (Goossen e.a., 2011,

uitstekend middel in vergelijking met meer traditionele

p. 13). In de enquête naar wildernis wordt de omvang van

onderzoeksmethoden (zie ook Goossen e.a., 2011, p. 11).

toelichtingen bij enquêtevragen dan ook tot een minimum

Daarnaast genereert de online enquête in vergelijking met

beperkt. Enige toelichting is op sommige plekken echter

meer traditionele onderzoeksmethoden een hogere

onvermijdelijk. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk

respons omdat de bezoeker niet alleen om informatie

gewerkt met beeldmateriaal.

gevraagd wordt, maar er ook direct iets voor terug krijgt
(zie ook Goossen e.a., 2006, p. 10). In navolging van

‘Wildernis’ is een abstract thema waar mensen mogelijk

Goossen e.a. (2006, p. 13) wordt alleen de eerste invulling

zeer uiteenlopende opvattingen op na houden. Daarom

van de vragenlijst in de analyse gebruikt. Het is immers

worden geen gesloten antwoordcategorieën gebruikt in de

mogelijk dat mensen de vragenlijst twee keer invullen en

enquêtevragen over wildernis, in de zin dat een

daarbij de resultaten ‘vervuilen’. Het enquêteprogramma is

respondent wordt gevraagd te kiezen welke van een aantal

zo ingesteld dat mensen de enquête maar één keer kunnen

stellingen het best bij de respondent past. Ondanks de

invullen. Bij een volgende poging krijgen ze een melding

abstractie van het thema is het vanwege het middel

waarom de enquête voor hen niet meer beschikbaar is.

(kwantitatieve enquête) niet mogelijk met volledig open
vragen te werken, omdat dit een dergelijk groot

In de introductie op de enquête wordt vermeld hoelang

databestand zou creëren dat de data niet meer behapbaar

het duurt om deze in te vullen: ongeveer 10 minuten. Dit

is voor verwerking en analyse. De te behalen hoge respons

was de gemiddelde tijd tijdens het testen van de enquête.

is immers moeilijk verenigbaar met het op grote schaal

Een veel langere enquête sluit niet aan bij het vluchtige

werken met open vragen. Daarnaast dienen de
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enquêtevragen via de monitoring na verloop van tijd

van Staatsbosbeheer om transparant te communiceren

ontwikkelingen in kaart te brengen, iets wat moeilijk

richting de maatschappij en sterker in de maatschappij te

realiseerbaar is aan de hand van open vragen. Om

gaan staan, dienen de onderzoeksresultaten ook

desondanks niet af te doen aan de complexiteit van het

teruggekoppeld te worden naar de maatschappij. Hiertoe

thema ‘wildernis’, wordt de respondenten in een semi-

worden na afronding van deze onderzoekscriptie de

open vraag over wildernis gevraagd in drie woorden het

belangrijkste resultaten van de enquête en van het

construct te omschrijven. Daarnaast hoeven de

onderzoek teruggekoppeld naar de deelnemers en wordt

respondenten met betrekking tot vragen over wildernis

een link naar de scriptie op de website geplaatst. In dit

geen antwoord te kiezen uit een vooraf bepaalde selectie

kader wordt de respondenten aan het einde van de

antwoordmogelijkheden, maar wordt voornamelijk

enquête om hun e-mailadres gevraagd indien ze op de

gewerkt met stellingen waar respondenten vervolgens hun

hoogte gehouden willen worden van het verloop van het

mate van overeenstemming aan kunnen geven. Zo wordt

onderzoek. Daarnaast wordt ze om hun e-mailadres

de discussie zo open mogelijk gehouden. Vanzelfsprekend

gevraagd wanneer ze kans willen maken op de prijzen.

wordt de vraagstelling van de enquêtevragen zo neutraal
mogelijk gehouden.

De enquête of zelf-test is opgenomen in bijlage 1.

Daarentegen wordt in de enquêtevragen over
natuurbeelden wel gebruik gemaakt van een vaste
vraagstelling en gesloten antwoordcategorieën.
Respondenten wordt gevraagd aan te geven welk
antwoord het best bij hen past. De vier gehanteerde
natuurtypen hebben hun nut reeds bewezen in theoretisch
en empirisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft
dit onderzoek niet tot doel een nieuwe indeling van
natuurbeelden te ontwerpen. Daarom wordt bij deze
enquêtevragen een minder ‘open’ structuur gebruikt dan
bij de inhoudelijk meer vernieuwende enquêtevragen over
wildernis.
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het vluchtige
karakter van internet wordt er in de enquête gebruik
gemaakt van verschillende ‘snelle’ antwoordvormen. Zo
wordt er veel gewerkt met overzichtelijke blokken
stellingen, waarbij de respondent snel antwoord kan geven
op elke stelling. Ook wordt er, waar mogelijk en dit
waarde toevoegt, gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Zo
wordt met foto’s getoetst in welke mate de respondenten
een bepaald beeld van natuur als wildernis beschouwen.
Waar andere onderzoekers met hun vraagstelling in
enquêtes het risico op ongenuanceerde antwoorden
verhogen door geen ‘neutrale’ antwoordcategorie op te
nemen, zoals Jacobs e.a. (2002): “een antwoord precies in
het midden was niet mogelijk, zodat men gedwongen was
kleur te bekennen” (Jacobs e.a., 2002, p. 56), is er in dit
onderzoek bij de stellingen juist bewust gekozen van een
‘neutrale’ antwoordcategorie, teneinde deelnemers niet te
dwingen tot ongenuanceerde antwoorden.
Vanuit het onderzoeksdoel om ‘de discussie over
wildernisnatuur in breder perspectief plaatsen door te
onderzoeken wat er schuilt achter de veelal felle
uitspraken die op internet tot uiting komen’ en het doel
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Voorafgaand aan de resultatenanalyse (hoofdstuk 9) wordt

redenen van afhaken zijn niet bekend. In deze paragraaf

in dit hoofdstuk een beeld gegeven van de samenstelling

wordt op basis van de momenten waarop mensen zijn

van de steekproef van de enquête. Hiertoe wordt allereerst

afgehaakt in de enquête geanalyseerd hoe de respons

de mate van respons van de enquête geanalyseerd (§ 8.1).

wellicht verhoogd kan worden. Om de enquête als

Vervolgens wordt de steekproef op enkele gemeten

monitoringsmethode te kunnen optimaliseren is in tabel

persoonskenmerken beschreven (§ 8.2) Aangezien alleen in

8.1 schematisch weergegeven op welk moment in de

de enquête de respondenten om verschillende

enquête er respondenten afhaakten.

persoonskenmerken is gevraagd, worden de Coosto
analyse en de analyse van tekeningen hierbij buiten

De eerste vraag is op 6 deelnemers na die afhaakten bij het

beschouwing gelaten. Omdat er in dit onderzoek geen

introductieverhaal, door alle deelnemers (zowel non-

aselecte steekproef kon worden getrokken, wordt er geen

respons als respons) beantwoord. De resultaten op deze

representativiteitsanalyse uitgevoerd (zie ook § 5.2.1). Het

vraag, waarin het belang dat deelnemers hechten aan

is desalniettemin interessant om de verdeling op bepaalde

natuurbescherming is gemeten, kan inzicht bieden in het

persoonskenmerken in de steekproef naast de Nederlandse

verschil tussen de respons en non-respons groep. De 544

samenleving te leggen (§ 8.3). Enkele frequentietabellen

deelnemers uit de respons groep achten het beschermen

waar in deze paragraaf naar verwezen wordt zijn te vinden

en ontwikkelen van natuur in Nederland nauwelijks

in bijlage 5 (B5).

belangrijker dan de 347 deelnemers uit de non-respons
groep (tabellen B5.1). Van de respons groep vindt 21,7%

8.1 Respons enquête

het belangrijk en 75,7% het zeer belangrijk om natuur te
beschermen en ontwikkelen. Van de non-respons groep is
dit respectievelijk 27,4% en 69,7%.

In de periode van 24 april tot 1 juni 2013 is de website 2165
keer bezocht door 1706 unieke bezoekers. In deze periode

De meeste respondenten zijn afgehaakt tijdens het eerste

hebben 544 mensen de online enquête volledig ingevuld.

onderdeel, met vragen over natuurbeelden; hier haakte

Dat betekent dat 32% van de bezoekers van de website de

104 deelnemers af. De antwoordmogelijkheden op deze

enquête volledig hebben ingevuld. Daarnaast hebben 353

vragen zijn vanwege de complexiteit van het concept

mensen de enquête niet volledig ingevuld, maar zijn

natuurbeelden vrij lang en mogelijk is dit de reden dat de

tijdens het invullen gestopt. Dat betekent dat 53% van de

deelnemers hier zijn afgehaakt. Een andere reden kan zijn

bezoekers van de website de enquête heeft gestart. De

dat dit het begin van de enquête is, en deelnemers zich

Tabel 8.1: Deelnemers aan de enquête die de enquête niet hebben afgemaakt, 2013.
Afhakende deelnemers
Moment van afhaken in enquête
N

%

Cumulatief %

Bij introductiescherm

6

1,7%

1,7%

Bij vraag 1, over het belang van natuurbeheer

0

0,0%

0,0%

Tijdens het blok met vragen over natuurbeelden

104

29,5%

31,2%

Bij de semi-open woordenvragen over wildernis

0

0,0%

0,0%

117

33,1%

64,3%

Tijdens de fotovragen

14

4,0%

68,3%

Bij aanvang van het eerste blok met stellingen over wildernis

30

8,5%

76,8%

Bij aanvang van het tweede blok met stellingen over wildernis

25

7,1%

83,9%

Bij vragen over ervaringen in wildernis

10

2,8%

86,7%

Tijdens het blok met stellingen over de Oostvaardersplassen

24

6,8%

93,5%

Tijdens het blok met stellingen over de Biesbosch

6

1,7%

95,2%

Bij aanvang van het blok over persoonsgegevens

17

4,8%

100,0%

353

100,0%

100,0%

Bij aanvang van de fotovragen

Totaal
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simpelweg toch bedachten of een ander soort enquête

leeftijdsverdeling van de steekproef te analyseren is de

verwachtten. De antwoordcategorieën op de vragen over

variabele leeftijd gehercodeerd naar zes leeftijdsklassen,

natuurbeelden zijn moeilijk in te korten zonder af te doen

gebaseerd op indelingen van het Centraal Bureau voor de

aan de complexiteit van het thema. Wellicht kan de

Statistiek (CBS, 2013). De leeftijdsklassen zijn: ‘jonger dan

respons op deze vraag verhoogd worden door de tekst

25 jaar', '25 tot 35 jaar', '35 tot 45 jaar', '45 tot 55 jaar', '55

visueel aantrekkelijker vorm te geven en gebruik te maken

tot 65 jaar' en '65 jaar en ouder'. De gemiddelde leeftijd

van foto’s of illustraties.

van de respondenten in de steekproef is 43 jaar met een
standaarddeviatie van 15 jaar. De jongste respondent is 7

De semi-open vraag over woorden om wildernis te

jaar en de oudste respondent 83 jaar. De meeste

omschrijven blijkt door de respondenten gewaardeerd te

respondenten vallen in de leeftijdsklassen ’45 tot 55 jaar’

worden. Er zijn bij deze vraag geen afhakers, wel heeft één

(147 respondenten), gevolgd door ’35 tot 45 jaar’ (107

respondent de vraag met ‘?’ beantwoord (een item non-

respondenten). Verder namen er 91 respondenten in de

respons van 1). Omdat niemand van de ‘overblijvers’ van

klasse ’55 tot 65 jaar’ deel aan het onderzoek, 84

de non-respons is afgehaakt bij deze woordenvraag,

respondenten in de klasse ’25 tot 35 jaar’, 82 respondenten

worden de resultaten van de non-respons op deze vraag

in de klasse ‘jonger dan 25 jaar’ en 33 respondenten in de

betrouwbaar en interessant genoeg geacht om gedeeltelijk

klasse ’65 jaar en ouder’ (tabel B5.3). Ook is de

in de analyse mee te nemen (hoofdstuk 9).

respondenten gevraagd naar hun opleidingsniveau (tabel
B5.4). Meer dan de helft van de respondenten (52,4%) heeft

Bij de fotovragen waarbij deelnemers wordt gevraagd een

een opleiding op HBO/Universiteit-niveau afgerond of is er

beeld te beoordelen op mate van wildernis, zijn 117

momenteel mee bezig. Voorts heeft 22,4% van de

mensen afgehaakt bij aanvang van de fotovragen. Dit

respondenten een opleiding op MBO-niveau afgerond of

wordt bij 95 van de 117 respondenten veroorzaakt door

geniet deze momenteel, 10,3% een opleiding op het Hoger

het op de eerste dag technisch niet functioneren van deze

Voorgezet Onderwijs, 9,7% op VMBO/MAVO/MULO-niveau,

vraag bij deelname op een tablet. Dit technisch

1,7% basisschool en 0,7% heeft geen opleiding genoten.

mankement is die dag direct opgelost.

Daarnaast heeft 2,8% van de respondenten een andere
opleiding gedaan dan de gegeven opties. Vervolgens is de

Bij de resterende enquêtevragen zijn geen grote

respondenten gevraagd naar hun nationaliteit (tabel B5.5.

uitschieters in het aantal afhakers waar te nemen. Wat wel

Hierbij gaf 96,1% aan de Nederlandse nationaliteit te

opvalt is dat er zowel bij aanvang van het eerste blok

hebben en 3,9% gaf aan een andere nationaliteit te

stellingen over wildernis, als bij het tweede blok, mensen

hebben). Ook de politieke voorkeur van de respondenten is

zijn afgehaakt (respectievelijk 30 en 25). Dit kan

in de enquête gemeten (tabel B5.6). 20,8% van de

veroorzaakt worden door een vergelijkbare vraagstelling

respondenten had geen politieke voorkeur of gaf de

en opbouw van de twee blokken stellingen. Wellicht kan

voorkeur aan een andere partij dan de gegeven opties. De

deze non-respons worden verlaagd door de twee blokken

politieke partij waar relatief het vaakst de voorkeur naar

samen te brengen tot één blok stellingen, zodat

uitging is GroenLinks (17,5%), gevolgd door de PvdA

deelnemers in één oogopslag zien wat de omvang van de

(14,0%), SP (13,2%), de PvdD (12,1%), D66 (8,3%), VVD

vraag is.

(4,4%), CU (2,8%), PVV (1,8%), CDA (1,8%), 50+ (1,8%) en
SGP (1,5%). De wat meer rechtse en christelijke partijen

8.2 Kenmerken respondenten

blijken ondervertegenwoordigd en de wat meer linkse
partijen relatief oververtegenwoordigd. Tot slot is de
respondenten gevraagd of ze een natuur- of

In de enquête is de respondenten gevraagd naar

milieuorganisatie steunden, bijvoorbeeld als lid of

verschillende persoonskenmerken. De resultaten van deze

vrijwilliger. Het overgrote merendeel van de respondenten

vragen geven een goed beeld van de wijze waarop de

steunt een natuur- of milieuorganisatie (71,0%) (tabel

steekproef is opgebouwd. De 544 respondenten wonen

B5.7).

verspreid over heel Nederland, met een groot aantal
respondenten in de Randstad, rondom de Veluwe en in
Noord-Nederland en een klein aantal respondenten in de
meer landelijke gebieden van Nederland in Limburg,
Zeeland en de grensgebieden met Duitsland (figuur B5.1).
De online enquête is door meer vrouwen dan mannen
ingevuld, namelijk 63,2% (tabel B5.2). Teneinde de
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8.3 Verdeling steekproef en Nederlandse
samenleving

hebben 21 respondenten een niet-Nederlandse
nationaliteit. Dit is met een percentage van 3,9% van de
steekproef een (kleine) ondervertegenwoordiging ten
opzichte van de Nederlandse situatie (4,7%) (tabel B5.8).

Omdat in dit onderzoek geen aselecte steekproef
getrokken kon worden, kan geen representativiteitsanalyse

De VARA houdt met het programma Vroege Vogels bij hoe

worden uitgevoerd. Desalniettemin geeft een vergelijking

groot de steun voor milieu- en natuurorganisaties in

van de verdeling van de respondenten op enkele

Nederland is. Uit hun peilingen uit 2012 bleek dat 50% van

kenmerken met die verdeling in de samenleving een goede

de Nederlanders een milieu- of natuurorganisatie steunt,

indruk van de mate waarin de verdeling van de steekproef

bijvoorbeeld als lid of donateur (Vara, 2012). Dit

afwijkt van de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt

percentage is inclusief steun aan lokale organisaties die

gekeken naar geslacht, leeftijd en nationaliteit, waarvoor

zich voor natuur en milieu inzetten. In de steekproef bleek

via het CBS statistische gegevens over Nederland

71,0% van de respondenten een natuur- of

verzameld worden. Het is niet mogelijk een vergelijking te

milieuorganisatie te steunen. Dit betekent dat het aandeel

maken tussen de steekproef en Nederlandse samenleving

mensen dat een natuur- of milieuorganisatie steunt in de

over andere variabelen, zoals opleidingsniveau, omdat de

steekproef is oververtegenwoordigd ten opzichte van de

gegevens om dit te onderzoeken ofwel niet beschikbaar

Nederlandse samenleving.

zijn ofwel gemeten zijn aan de hand van andere
categorieën waardoor vergelijking niet mogelijk is.
Bij geslacht wordt de verhouding tussen mannen en
vrouwen in de steekproef vergeleken met de Nederlandse
situatie. De verhouding in de steekproef wijkt af van de
Nederlandse situatie; er is sprake van een
oververtegenwoordiging van het aandeel vrouwen in de
steekproef ten opzichte van het aandeel mannen (tabel
B5.8). Waar in de steekproef 63,2% vrouw is, ligt dit
percentage in Nederland lager (50,5%).
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43 jaar. De
gemiddelde leeftijd van alle Nederlanders was in 2012 41
jaar (CBS, 2013). Teneinde de leeftijdsopbouw in de
steekproef en Nederland in meer detail te kunnen
analyseren, zijn leeftijdsklassen gevormd. Uit deze indeling
blijkt dat alle leeftijdsklassen tussen 25 en 65 jaar
oververtegenwoordigd zijn in de steekproef ten opzichte
van de Nederlandse samenleving (tabel B5.8). De
leeftijdsklasse ’45 tot 55 jaar’ kent de grootste
oververtegenwoordiging van de steekproef ten opzichte
van Nederland: respectievelijk 27,0% en 15,0%. Dat de
klassen ‘jonger dan 25 jaar’ en ’65 jaar en ouder’
ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef ten opzichte
van de Nederlandse samenleving heeft zowel met de
bereikbaarheid van deze groep als met hun
toegangsmogelijkheden tot de online enquête te maken.
De nationaliteit van de respondenten is in de enquête
gemeten door onderscheid te maken tussen een
Nederlandse nationaliteit en niet-Nederlandse
nationaliteit. Respondenten met een niet-Nederlandse
nationaliteit zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef
ten opzichte van de Nederlandse samenleving: in totaal
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De resultaten van de drie onderzoeksmethoden geven een

merendeel van de respondenten niet in één categorie

beeld van de relatie tussen natuurbeelden en

onder te brengen is en velen een combinatie van

maatschappelijke opvattingen en gedragingen over

verschillende beelden hebben (Schouten, 2004, p. 6; Tack,

wildernis. In dit resultatenhoofdstuk worden hiertoe de

2011, p. 3). Het bestaan van een grote groep respondenten

onderzoekshypothesen getoetst, alvorens in het volgende

met een gecombineerd natuurbeeld betekent echter niet

hoofdstuk op basis van de resultaten een antwoord op de

dat het concept van natuurbeelden niet nuttig is. Het

centrale vraag te formuleren. De tabellen waar in dit

concept dient immers om verschillen in het denken over

hoofdstuk naar verwezen wordt zijn opgenomen in bijlage

natuur inzichtelijk te maken en functioneert als nuttig

6 voor de beschrijvende tabellen (B6) en bijlage 7 voor de

beoordelings- en discussiekader voor natuurbeleid (Buijs,

spss-uitvoertabellen (B7). Als leidraad voor de opbouw van

2000, p. 97).

dit hoofdstuk worden de 7 hypothesen aangehouden die in
dit onderzoek centraal staan en besproken zijn in

Dat de meeste respondenten een voorkeur voor het

paragraaf 4.3. Wanneer van toepassing wordt voorafgaand

wildernis of brede natuurbeeld hebben uitgesproken kan

aan de toetsing van een afzonderlijke hypothese een

een aantal dingen betekenen. Allereerst zou het kunnen

beschrijving van belangrijke concepten geboden, zoals bij

liggen aan de indeling in natuurbeelden. Dit zou

de concepten natuurbeelden en wildernisbeelden.

betekenen dat er te weinig nuance in de indeling is
aangebracht en dat in plaats van het wildernis en brede

9.1 Natuurbeelden en natuurdimensies

natuurbeeld meerdere andere natuurbeelden
geformuleerd dienen te worden. Dit is niet waarschijnlijk
aangezien het brede natuurbeeld reeds een nuttige

Hypothese 1: Natuurbeelden van Nederlanders zijn

nuancering op het wildernis natuurbeeld is en andere

opgebouwd uit natuurdimensies

onderzoekers die minder natuurbeelden onderscheiden
meer spreiding over de natuurbeelden vonden. Ten tweede

De eerste hypothese wordt getoetst aan de hand van de

zou het kunnen liggen aan de methode waarop de

enquête. Hierbij wordt geanalyseerd of de vooronderstelde

natuurbeelden in de enquête zijn gemeten. Dit zou kunnen

relatie tussen natuurbeelden en natuurdimensies ook in dit

betekenen dat de antwoordcategorieën niet juist zijn

onderzoek naar voren komt. Hiertoe wordt eerst gekeken

geformuleerd. Ook dit is onwaarschijnlijk, gezien de hoge

naar de respons op de vier natuurbeelden (§ 9.1.1) ,

mate van detail in deze antwoordcategorieën en het feit

waarna de antwoorden per natuurdimensie en per

dat deze zijn samengesteld op basis van verschillende

antwoordcategorie geanalyseerd worden (§ 9.1.2), alvorens

eerdere kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken naar

te beoordelen of deze natuurdimensies op de

natuurbeelden. Waarschijnlijk is het dat voornamelijk

vooronderstelde wijzen de natuurbeelden opbouwen (§

mensen met een wildernis of breed natuurbeeld hebben

9.1.3).

deelgenomen aan de enquête. Dit lijkt niet aannemelijk
aangezien mensen met één van deze natuurbeelden veelal

9.1.1

Natuurbeelden

Wanneer de respons op elk natuurbeeld naast elkaar gezet
wordt valt direct op dat de overgrote meerderheid van de
respondenten een voorkeur heeft uitgesproken voor het
‘brede natuurbeeld’ of het ‘wildernis natuurbeeld’ (tabel
B6.1). Het brede natuurbeeld is met 41,2% het meest
voorkomende natuurbeeld onder de respondenten,
gevolgd door het wildernis natuurbeeld met 25,4%. Slechts
1,8% sprak een voorkeur uit voor het functionele
natuurbeeld en slechts 1,1% voor het esthetische
natuurbeeld. Naast deze vier natuurbeelden valt een
gecombineerd natuurbeeld te onderscheiden: 30,5% van
de respondenten had geen duidelijke voorkeur voor één
van de vier natuurbeelden, maar combineerde aspecten
van verschillende natuurbeelden. Dit benadrukt nogmaals
de complexiteit van het denken over natuur. Ook Schouten
(2004) merkt in een eerder onderzoek op dat het

een uitgesproken interesse hebben in natuur en hierdoor
wellicht eerder dan mensen met een esthetische of
functioneel natuurbeeld deelnemen aan een onderzoek
over natuur. Daarnaast maakt het feit dat het esthetische
en functioneel natuurbeeld uit eerder
natuurbeeldenonderzoek wel duidelijk naar voren kwam,
dit de meest waarschijnlijke optie. Echter zou de hoge
respons op het wildernis en brede natuurbeeld ook kunnen
betekenen dat er simpelweg meer steun is voor deze twee
natuurbeelden en de bijbehorende opvattingen over
natuur en natuurbeleid, en steeds minder voor het
esthetische en functionele natuurbeeld. Dit is een tendens
die ook in andere onderzoeken reeds waargenomen werd.
Er zou sinds enkele decennia sprake zijn van een
verschuiving van een functioneel of esthetisch
natuurbeeld, waar het gebruik van de natuur door de
mens, bijvoorbeeld voor recreatie of natuurlijke
hulpbronnen, veelal voorop staat, naar een natuurbeeld
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waarin de waarde die de natuur voor zichzelf heeft meer

milieufilosofische opvatting uit waarin de natuur nooit

benadrukt wordt. Onder andere van Ool en Schouten

volledig doorgrond kan worden, en kennen de natuur

(2011), Jacobs e.a. (2002, p. 17) en Schouten, 2010, p. 31)

daarmee iets mysterieus toe, als iets dat niet voor elke

namen deze verschuiving reeds waar. Dit zou kunnen

actie een reden hoeft te hebben. Voorts spreekt 27,2% van

betekenen dat er maatschappelijk gezien meer ruimte

de respondenten van een kwetsbare natuur waarin

komt voor natuurbeheer ‘voor natuur’, waarin de

mensen een hoop schade kunnen aanrichten, “maar als we

intrinsieke waarde van natuur een centrale rol speelt en

haar op grote schaal met rust laten ontstaat er een sterk en

waarbij de autonomie van natuur en het bieden van ruimte

duurzaam ecosysteem” (wildernis natuurbeeld). Verder

aan natuurlijke processen voorop komen te staan en het

noemt 6,6% van de respondenten de natuur kwetsbaar,

benutten van de natuur door de mens aan belang en steun

maar dan omdat het evenwicht in de natuur erg gevoelig is

afneemt.

en makkelijk verstoord wordt (esthetisch natuurbeeld). De
overige respondenten (10,3%) vinden de natuur juist niet

9.1.2

Natuurdimensies nader beschouwd

kwetsbaar, maar sterk; “de natuur kan best een stootje
hebben. De natuur past zich goed aan naar nieuwe
omstandigheden” (functioneel natuurbeeld).

Teneinde een indruk te krijgen van de respons per
natuurdimensie is interessant ook de resultaten op de
enquêtevragen over natuurbeelden per natuurbeeld en per
natuurdimensie te analyseren. Hiertoe is in tabel B6.2 de
respons op afzonderlijke antwoordcategorieën voor alle
vragen met betrekking tot natuurbeelden uiteengezet.
Opvallend aan de resultaten zoals opgenomen in deze
tabel, is de ruime definitie van natuur die het grote
merendeel van de respondenten hanteert: 72,4% spreekt
van natuur die overal is: “de natuur is vlakbij en overal om
mij heen. Een bloem tussen de straattegels is ook natuur”.
Deze ruime definitie van natuur hoort bij het brede
natuurbeeld en wijkt af van de smallere definitie die
verschillende natuurbeheerders van natuur hanteren. In dit

In de normatieve natuurdimensie leggen de meeste
respondenten de nadruk op natuur ‘voor natuur’: 75,0%
van de respondenten kiest voor één van de twee
antwoordmogelijkheden met als overeenkomst dat: “de
natuur de kans moet krijgen zich onafhankelijk van de
mens te ontwikkelen”. Binnen deze twee
antwoordmogelijkheden waarin de nadruk ligt op de
intrinsieke waarde van natuur wordt onderscheid gemaakt
tussen een holistische en een individualistische visie op in
de natuur aanwezige flora en fauna. Een ruime
meerderheid van alle respondenten (60,3%) geeft de
voorkeur aan de holistische variant en is aanvullend van
mening dat “in de natuur alles samenhangt, het geheel

kader is het ook opvallend dat een relatief laag aandeel

functioneert als systeem. Het sterven van een dier hoort bij

respondenten een (zeer) smalle definitie van natuur

de ‘circle-of-life’. Dode bomen en dieren in de natuur zijn

hanteert, welke theoretisch geassocieerd wordt met het

nuttig voor andere planten en dieren en moeten we

wildernis natuurbeeld. Met name in verhouding met de

daarom niet weghalen”. De resterende 14,7% van de

hoge respons op het wildernis natuurbeeld in het
algemeen (tabel B6.1) hanteren opvallen weinig mensen

respondenten die ook de intrinsieke waarde van natuur als
uitgangspunt hanteren, vindt aanvullend echter dat “we

een smalle definitie van natuur: slechts 9,4% van de

als mens verantwoordelijk zijn voor het welzijn van flora en

respondenten definieert natuur als “alles dat op aarde

fauna. We hebben de plicht om alle dieren te helpen

overblijft als je alle dingen weglaat die mensen hebben

wanneer ze lijden. Elk individueel levend wezen heeft

gedaan. In de natuur is de invloed van de mens dan ook
niet zichtbaar” (tabel B6.2).

gevoel en telt mee”. De overige 25,0% van de
respondenten stelt niet de intrinsieke waarde van natuur
voorop en kiest daarentegen voor een sterkere mate van

Wanneer de respondenten de aard van natuur
beschouwen blijkt dat het merendeel van de respondenten
ook hier voor het antwoord dat correspondeert met het
brede natuurbeeld kiest: 55,9% van de respondenten is van
mening dat “de natuur kwetsbaar is, maar ook dynamisch
en onvoorspelbaar. We kunnen de natuur nooit helemaal
begrijpen”. Ook dit strookt niet geheel met de algemene

verwevenheid van mens en natuur, met de distinctie dat de
natuur in harmonie is met de mens en mensen de plicht
hebben dit evenwicht te beschermen en schoonheid van
natuur te behouden (16,4%: esthetisch natuurbeeld), ofwel
mensen de natuur dusdanig vormgeven dat zowel de mens
al natuur kunnen profiteren, voor veiligheid en economie
(8,6%: functionele natuurbeeld).

praktijk van natuurbeheer. Het dominante uitgangspunt in
de ecologie (en biologie) is dat de natuur via onderzoek
gekend en begrepen kan worden. Deze overwegend
natuurwetenschappelijke insteek wordt door veel
respondenten verworpen. Zij spreken een meer
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Bij de expressieve natuurdimensie hebben alle
respondenten aangegeven wel eens in de natuur te
komen. Bij de ervaringsvragen antwoordden de meeste

respondenten in de natuur een gevoel van verwondering

en biocentrische waarden met betrekking tot de relatie

te ervaren (41,5%: breed natuurbeeld), gevolgd door een

tussen mens en natuur komt in dit onderzoek naar voren.

gevoel van ontspanning (33,7%: esthetisch en functioneel

Wanneer de relatie tussen natuurbeelden en

natuurbeeld) en een gevoel van uitdaging (24,8%:

natuurdimensies per enquêtevraag bekeken wordt vanuit

wildernis natuurbeeld). Natuur wordt door de meeste

het brede natuurbeeld (tabel B6.3) en het wildernis

respondenten esthetisch het hoogst gewaardeerd

natuurbeeld (tabel B6.4) valt de verwevenheid van de twee

wanneer er niets in de natuur aan de bewoonde wereld

natuurbeelden op. De tabellen zijn zo opgebouwd dat

herinnert (53,1%: wildernis natuurbeeld). Voorts vindt

wanneer respondenten voor één bepaalde vraag het

32,7% van de respondenten alle natuur mooi, ongeacht de

antwoord hebben gekozen dat bij het betreffende

menselijke invloed (brede natuurbeeld). Opvallend weinig

natuurbeeld aansluit, is geanalyseerd in welke mate deze

mensen geven aan natuur met een rijke cultuurhistorie het

groep bij hetzelfde natuurbeeld blijft bij de andere vragen

meest te waarderen (3,3%: esthetische natuurbeeld). Tot

met betrekking tot natuurbeelden. Uit de tabellen komt

slot vindt 10,8% van de respondenten natuur niet minder

een duidelijk patroon naar voren, maar de tabel toont ook

mooi door aanwezige bebouwing of de aanwezigheid van

sterk het nauwe verband tussen het wildernis en brede

recreanten (functionele natuurbeeld).

natuurbeeld.

9.1.3

Relatie natuurbeelden en
natuurdimensies

Van de respondenten die bij één van de enquêtevragen het
antwoord kozen dat correspondeert met het brede
natuurbeeld, kiezen de meeste respondenten voor het
brede natuurbeeld bij de definitievraag ‘natuur volgens

Wanneer per enquêtevraag met betrekking tot

jou’ (76,3%-83,2%), bij de vraag over de ‘aard van natuur’

natuurbeelden gekeken wordt op welk natuurbeeld het

(52,5%-61,7%) en bij de expressieve vraag ‘jij in de natuur’

hoogst en op welk natuurbeeld het laagst gescoord wordt,

(43,8%-47,7%). Bij de normatieve vraag over natuurbeheer

valt op dat het wildernis natuurbeeld en het brede

kiezen de meesten echter voor het wildernis natuurbeeld

natuurbeeld elkaar per vraag afwisselen als meest gekozen

(53,4%-59,9%), eveneens bij de expressieve vraag over wat

antwoordcategorie en dat het esthetische en functionele

‘mooie natuur’ is (45,6%-51,0%).

natuurbeeld elkaar per vraag afwisselen als minst gekozen
antwoordcategorie. De vraag die bij hypothese 1 centraal

Voorts blijkt dat van de respondenten die bij één van de

staat is of de vierdeling van natuurbeelden in dit

enquêtevragen het antwoord kozen dat correspondeert

onderzoek op dezelfde wijze is opgebouwd uit

met het wildernis natuurbeeld, kiezen op één vraag na de

natuurdimensies als uit de literatuur naar voren is

meeste respondenten voor het wildernis natuurbeeld bij de

gekomen. Vanwege de hoge respons op het wildernis en

vraag naar de ‘aard van natuur’ (49,6%-55,5%), bij de

brede natuurbeeld en het voorkomen van gecombineerde

normatieve vraag over natuurbeheer (65,5%-71,9%) en bij

natuurbeelden is dit moeilijk te zeggen. Het lijkt er op dat

de expressieve vraag over wat ‘mooie natuur’ is (58,1,6%-

de theoretische natuurbeelden ook in dit onderzoek naar

63,0%). Bij de expressieve vraag ‘jij in de natuur’ kiezen de

voren komen, maar door de sterke nadruk op het wildernis

meeste respondenten echter voor het brede natuurbeeld

en brede beeld is dit niet met zekerheid te zeggen.

(34,5%-41,2%). De uitzondering wordt gevormd door de

Overigens kozen respondenten met een gecombineerd

definitievraag: de meeste respondenten die op deze vraag

natuurbeeld veelal voor ‘nabijgelegen’ natuurbeelden (als

het antwoord hebben gekozen dat correspondeert met het

geplaatst op de normatieve as van antropocentrisch naar

wildernis natuurbeeld, kiezen ofwel andere antwoorden bij

ecocentrisch), waarbij in de meeste gevallen overlapping

de andere vragen in vergelijking met de zojuist besproken

waarneembaar was tussen het wildernis en brede

andere vier vragen met betrekking tot natuurbeelden,

natuurbeeld.

ofwel het percentage wijkt sterk af. Dit wordt veroorzaakt
door de hoge respons op het brede natuurbeeld in de

Duidelijk is dat het onderscheiden van een breed

definitievraag en de relatief lage respons op het wildernis

natuurbeeld, zoals voor het eerst geformuleerd door Buijs

natuurbeeld bij deze vraag.

(2009c), zeer zinvol is in dit onderzoek. Het brede
natuurbeeld is onder de respondenten het sterkst

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de

vertegenwoordigd. Ook hanteert een groot deel van de

opbouw van de natuurbeelden zoals naar voren gekomen

respondenten een zeer brede definitie van natuur

uit de theorie niet volledig overeenkomen met de

(cognitieve dimensie van het brede natuurbeeld) en ook

resultaten van dit onderzoek. Er blijkt overlapping te

het onderscheid dat Buijs aanbracht tussen ecocentrische

bestaan tussen de verschillende natuurbeelden op
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bepaalde natuurdimensies. Allereerst hanteren veel

9.2.1

Opvattingen over wildernisnatuur

respondenten met een wildernis natuurbeeld, of
respondenten die tenminste op sommige vragen het

Opvattingen over wildernisnatuur zijn in de enquête op

antwoord kozen dat correspondeert met het wildernis

drie manieren gemeten, namelijk in een semi-open vraag,

natuurbeeld, een zeer brede definitie van natuur (brede

aan de hand van foto’s en aan de hand van stellingen. De

natuurbeeld). Voorts blijkt dat veel van deze ‘wildernis

eerste twee brengen in brede zin in kaart wat mensen

respondenten’ een ervaring opdoen in de natuur die past

onder wildernis verstaan en behoren tot de cognitieve

bij het brede natuurbeeld. Andersom kennen veel

dimensie van wildernisbeelden. Bij de stellingen worden

respondenten met een breed natuurbeeld de natuur

zowel cognitieve als normatieve aspecten van

ecocentrische waarden toe (onderdeel van het wildernis

wildernisbeelden behandeld.

natuurbeeld), en minder vaak biocentrische waarden
(onderdeel van het brede natuurbeeld). Ook waarderen
veel respondenten met een breed natuurbeeld natuur op

Wildernisnatuur in woorden

een wijze die toegekend wordt aan het wildernis
natuurbeeld. De natuurbeelden zijn vanzelfsprekend
theoretische ideaaltypen en volledige overeenkomst is
zeldzaam (zie ook van der Windt e.a., 2006, p. 224).
Desalniettemin vallen bovenstaande ‘afwijkingen’ op als
tegenstrijdig met de theoretische natuurbeelden. Dit
neemt echter niet weg dat de twee natuurbeelden
duidelijk als op zichzelf staande natuurbeelden zijn te
onderscheiden, zoals ook blijkt uit tabel B6.3 en B6.4. Om
deze reden en omdat de indeling in eerder theoretisch
onderzoek haar nut reeds heeft bewezen, wordt de
indeling naar vier natuurbeelden van Buijs (2009c) verder
gehanteerd in dit analysehoofdstuk. Vanwege de lage
respons op het functionele en esthetische natuurbeeld
wordt de nadruk in de analyse echter wel alleen op het
wildernis en brede natuurbeeld gelegd.

Aan de hand van een semi-open vraag is in de enquête
gemeten wat respondenten onder wildernis verstaan. Deze
vraag meet direct de cognitieve wildernisdimensie door
respondenten te vragen ‘wildernis’ in drie woorden te
omschrijven. In een ‘word cloud’ is hieronder weergegeven
hoe vaak bepaalde termen bij deze vraag genoemd zijn
(figuur 9.1). In een word cloud worden woorden
weergegeven naar relatieve grootte; een woord dat twee
keer zo vaak als een ander woord is genoemd, is twee keer
zo groot in de afbeelding opgenomen. De word cloud
geeft in één oogopslag weer welke woorden door de
respondenten het meest gebruikt zijn om wildernis te
definiëren. Omdat deze enquêtevraag door elke deelnemer
die de enquête gestart is zijn in de word cloud naast de 544
volledige enquêtes ook de woorden van 242 deelnemers
die verder in de enquête zijn afgehaakt meegenomen (zie
§ 8.1). Op één respondent na die een ‘?’ als antwoord

9.2 Opvattingen over wildernis

opgaf, hebben alle respondenten die hebben deelgenomen
aan deze vraag (zowel non-respons op de volledige

Hypothese 2: Maatschappelijke opvattingen over

enquête als respons) de vraag volledig beantwoord. De

wildernisnatuur komen niet overeen met maatschappelijke

word cloud is dan gebaseerd op 2355 woorden van 785

opvattingen over wildernisgebieden.

deelnemers.

Voorafgaand aan de toetsing van de hypothese worden de

Om de definities van wildernis nader te analyseren is naast

opvattingen van de respondenten over wildernis

de word cloud een tabel opgesteld aan de hand waarvan

geanalyseerd. Hiertoe worden allereerst de opvattingen

een nadere analyse mogelijk is van de elementen die de

over wildernisnatuur beschreven. Dit geschiedt op basis

respondenten noemen in hun definitie van wildernis (tabel

van de enquête en analyse van tekeningen. Vervolgens

B6.5). Door de woorden in te delen in drie categorieën

wordt ingegaan op opvattingen over de twee

wordt het mogelijk te analyseren op welke dimensie de

wildernisgebieden (respectievelijk § 9.2.1 en 9.2.2). Dit

respondenten in hun definitie van wildernis de meeste

geschiedt op basis van de enquête. Deze opvattingen

nadruk leggen. Definiëren mensen wildernis in termen van

vormen samen de cognitieve en normatieve dimensies van

cognitieve, normatieve of expressieve elementen? Draait

wildernisbeelden en omvatten daarmee het denken over

het bij wildernis om bepaalde entiteiten die al dan niet aan

wildernis. Na de analyse van opvattingen over beide

wildernis worden toegekend, morele overwegingen of

vormen van wildernis worden deze met elkaar vergeleken

betrekken mensen ook ervaringen in hun definities? Om de

om te bepalen in welke mate ze overeen komen (§ 9.2.3).

tabel te verkrijgen zijn ten eerste alle soortgelijke woorden

Hypothese 2 wordt uiteindelijk getoetst aan de hand van

gegroepeerd (bijvoorbeeld ‘ongerept’ en ‘ongereptheid’ of

de enquête.

‘dieren’ en ‘fauna’). Vervolgens zijn de nieuwe woorden
onderverdeeld naar de drie categorieën en tot slot is de
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balans per nieuw woord opgemaakt, waarbij alle woorden

Voorts valt op dat er door de respondenten slechts één

die vaker dan vijf keer voorkwamen in de tabel zijn

normatief element onderscheiden wordt, en dat dit

opgenomen, geordend van meest voorkomend bovenaan

element direct ook het meest voorkomende woord is,

naar minst voorkomend onderaan.

namelijk ‘ongerept’ (245 keer). Blijkbaar is er weinig
onenigheid over de normatieve dimensie van de

Zoals ook opvalt in de word cloud domineren enkele

wildernisdefinitie: in wildernis hoort geen menselijke

woorden sterk de definitie die mensen aan wildernis

invloed. Ook opvallend en in tegenstelling tot het enige

geven. De woorden ‘ongerept’ (245 keer), ‘ruig’ (152 keer)

normatieve element, is de veelheid aan expressieve

en ‘dieren’ (106 keer) zijn het meest genoemd. Na deze top

elementen die respondenten hebben genoemd om

drie volgen enkel nog woorden die minder dan 54 keer zijn

wildernis te omschrijven. Na ordening van de woorden

genoemd, zoals ‘rust’ (54 keer), ‘bos’ of ‘bomen’ (52 keer),

zoals hierboven beschreven, blijven er nog welgeteld 26

‘planten’ (52 keer) en ‘uitgestrekt’ of ‘ruimte’ (46 keer).

expressieve elementen over die vijf keer of vaker zijn

Wat verder opvalt is dat elk van de woorden in de top drie

genoemd. Dit toont aan dat wildernis voor iedereen een

tot een andere dimensie te rekenen valt: ‘dieren’ zijn

andere betekenis heeft, bijvoorbeeld omdat het een ander

cognitieve elementen van wildernis, ‘ongerept’ gaat over

gevoel oproept, zoals ‘vrijheid’ (28 keer) of ‘spanning’ (16

de relatie tussen wildernis en mensen en is een normatief

keer), of omdat mensen wildernis op uiteenlopende wijzen

element en ‘ruig’ is een subjectief kenmerk wat door de

waarderen, zoals ‘schoonheid’ (43 keer) of ‘dynamisch’ (9

respondenten aan wildernis toegekend wordt of in de

keer).

wildernis ervaren wordt. Kortom, de definitie die de
respondenten geven van wildernis omvat de drie

Wanneer naar de totalen van de gebruikte termen per

dimensies. Hiermee komt de structuur van de definitie

dimensie wordt gekeken, valt op dat veel mensen

overeen met de definitie van wildernisbeelden zoals

expressieve elementen in hun definitie van wildernis

geformuleerd in deze scriptie, namelijk “wildernisbeelden

gebruiken (554 expressieve termen). Hieruit kan

zijn mentale kaders van duurzame betekenissen, die een

geconcludeerd worden dat wildernis wellicht meer om een

driedimensionale structuur van cognitieve, normatieve en

gevoel dan om een externe werkelijkheid gaat. Hierop

expressieve elementen kunnen vertonen en via deze kaders

aansluitend is het ook opvallend wat de tabel juist niet

opvattingen en gedragingen over wildernis beïnvloeden,

toont, namelijk specifieke natuurgebieden. Alhoewel

sturen en structureren”.

enkele respondenten natuurgebieden noemden in de
enquêtevraag (bijvoorbeeld de Wadden of de
Oostvaardersplassen) gebeurde dit niet vaker dan 4 keer

Figuur 9.1: Wordcloud met woorden die wildernis omschrijven (n = 785), 2013
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per natuurgebied, waardoor ze in de tabel buiten

worden toegekend aan de foto’s, zijn er ook geen foto’s

beschouwing blijven. Dit benadrukt des te meer dat

die unaniem hoog worden beoordeeld. De twee hoogste

wildernis niet een objectief aanwijsbare plaats is, maar kan

gemiddelde scores worden met een score van 7,8

worden toegeschreven aan natuurlijke omgevingen die

toegekend aan foto 9 (een open veld met ganzen) en foto

bepaalde subjectieve (en veelal expressieve) kenmerken

8 (een moeras), gevolgd door foto 11 (uiterwaarden) met

bezitten.

een gemiddelde score van 7,7 en foto 10 (grote grazers in
de Oostvaardersplassen) met een gemiddelde score van

Op basis van de woorden die de respondenten aan

7,4. Deze foto’s verbeelden alle vier ‘wildernis’ zoals

wildernis toekennen, zou een passende definitie van

natuurbeheerders dit veelal opvatten.

wildernis als volgt kunnen worden geformuleerd:
“Wildernis is uitgestrekte ongerepte natuur met een ruig

De vier foto’s betreffen beelden van landschappen, al dan

karakter waar dieren en planten in rust leven.”

niet met dieren, maar zonder mensen. Foto 7 toont een
groep mensen tussen de grote grazers in de

Wildernisnatuur in beelden
Opvattingen over wildernisnatuur zijn in de enquête ook
aan de hand van foto’s gemeten. De respondenten hebben
12 foto’s op hun mate van wildernis beoordeeld. De schaal
waarop zij de foto’s beoordeelden liep van ‘1= dit is
helemaal geen wildernis’ tot ‘10 = dit is helemaal
wildernis’. Ook deze vraag meet de cognitieve dimensie
van wildernisnatuur. Bij deze enquêtevragen gaat het
denken over wildernis een stap verder dan bij de vragen
over wildernis in woorden. Immers worden opvattingen
over wildernis bij de foto’s vertaald naar plekken. Hoewel
het hier (nog) niet om concrete plaatsen gaat, gaat het wel
om concrete beelden die mensen wellicht aan eigen
ervaringen of bekende plekken koppelen.
De gebruikte foto’s betreffen zowel foto’s van flora, fauna
als van mensen. De 12 foto’s zijn ingedeeld in twee
categorieën, namelijk foto’s die beelden tonen die volgens
de theorie en praktijken van natuurbeheer veelal opgevat
worden als wildernis en foto’s van beelden die enkele
elementen van ‘verwildering’ tonen, maar in de praktijk
van natuurbeheer niet gezien worden als wildernis (tabel
B6.6). Deze indeling maakt het mogelijk te analyseren in
welke mate maatschappelijke opvattingen over wildernis
mogelijk afwijken van opvattingen van natuurbeheerders.
In de tabel zijn de foto’s per categorie geordend naar
gemiddelde score op de schaal van mate van wildernis. De
foto’s die in deze paragraaf geanalyseerd worden zijn in
groot formaat opgenomen in de enquête (bijlage 1).
Wat opvalt wanneer de gemiddelde scores van de
fotobeoordelingen op de schaal ‘helemaal geen wildernis’
tot ‘helemaal wildernis’ bekeken worden, is dat (zeer) lage
scores geheel ontbreken. Het enige beeld met een
gemiddelde score onder een 5 is de foto van een modderig
akker (gemiddelde 3,6). De overige foto’s worden
gemiddeld als minstens in enige mate wildernis
beoordeeld. Naast het feit dat er nauwelijks lage scores

104 |

Oostvaardersplassen. Ook dit beeld strookt met de
theoretische en natuurbeheermatige opvattingen over wat
wildernis is. Echter beoordelen de respondenten deze foto
met een gemiddelde score van 5,7 aanzienlijk lager dan
foto 10, waarop een zeer vergelijkbaar landschap verbeeld
wordt (grote grazers in de Oostvaardersplassen), maar
zonder mensen in beeld. Met deze afname op de schaal
van wildernis kan geconcludeerd worden dat dit type
landschap, met open vlakten, groepjes bomen en grote
grazers (zoals hier de Oostvaardersplassen) volgens de
respondenten sterk in mate van wildernis ‘afneemt’
wanneer er mensen in voorkomen. Ook de overige foto’s
met mensen in beeld scoren ook lager op hun mate van
wildernis dan de vier foto’s die beelden theoretische
ideeën van wildernis tonen (gemiddeld 6,9 bij foto 5
(mystiek in natuur) en gemiddeld 6,8 bij foto 12
(uitdagende routes in de natuur). Dit komt overeen met de
definitie van wildernis waarin ‘ongerept’ het meest
voorkomende woord bleek, ondanks dat de mensen op alle
drie de foto’s recreanten betreffen en er verder geen
faciliteiten in beeld zijn. Overigens scoren foto 5 en foto 12
aanzienlijk hoger dan de foto van de groep in de
Oostvaardersplassen (foto 7), terwijl foto 5 en 12 juist
elementen tonen van een natuurgebied dat niet zozeer als
wildernis wordt getypeerd door beheerders (respectievelijk
functioneel bos en survivalmogelijkheden). De hogere
gemiddelde score van deze twee beelden met mensen op
hun mate van wildernis, in vergelijking met het beeld van
de groep in de Oostvaardersplassen, suggereert dat ook de
activiteiten en sfeer in het beeld een rol spelen in de
beoordeling van de mate van wildernis.
Voorts valt bij de foto’s van dieren op dat de foto van één
spin in het gras zonder verdere omgevingsinformatie (foto
4), gezien het ontbreken aan context in het beeld, vrij hoog
op mate van wildernis scoort (6,8). Dit kan betekenen dat
de respondenten gemiddeld een individualistische visie op
wildernis hebben, waarbij het niet (altijd) om het gehele
systeem hoeft te gaan maar wildernis ook op een schaal

van individuele dieren toegekend kan worden. Ook valt op

statistisch onafhankelijk van elkaar zijn niet worden

dat de foto van een rund met een oormerk dat leeft als vee

verworpen omdat de overschrijdingskansen hoger zijn dan

(foto 3) met een gemiddelde score van 6,1 lager wordt

het significantieniveau (tabellen B7.1). Dit betekent dat er

beoordeeld dan een foto van grote grazers die leven als

geen statistisch significant verband bestaat tussen de

wild (score van 7,4: foto 10). Hoewel mogelijk ook de

beoordeling van de twee foto’s en het hanteren van een

achtergrond op deze foto’s van invloed is op de

brede of smallere definitie van natuur. Respondenten met

beoordeling (respectievelijk functioneel bos en de

een brede definitie van natuur waarderen foto 1

Oostvaardersplassen), lijkt het er op dat de respondenten

(overwoekerde woning) of foto 2 (functioneel bos) niet

onderscheid maken tussen dieren die bij wildernis horen

anders op de schaal van wildernis dan de overige

en dieren die minder bij wildernis horen.

respondenten. Hoewel uit de kruistabel tussen foto 7 en
het hanteren van een smalle definitie van natuur wel naar

De respondenten beoordeelden de foto’s redelijk

voren komt dat respondenten met een smalle definitie van

eensgestemd. Wanneer de spreiding van de antwoorden

natuur foto 7 (een groep mensen met grote grazers in de

per foto geanalyseerd wordt valt op te maken dat de

Oostvaardersplassen) relatief lager waarderen dan mensen

minste overeenstemming bestaat over vijf foto’s, namelijk

met een bredere definitie van natuur (waarin meer

foto 1 (overwoekerde ruïne van woning), foto 2

menselijke invloed geaccepteerd wordt), blijkt uit de Chi-

(functioneel bos met struiken), foto 3 (rund als zichtbaar

kwadraattoets voor de variabelen definitie van natuur en

vee), foto 6 (modderig akker) en foto 7 (mensen tussen de

foto 7 dat er geen statistisch significant verband bestaat

grote grazers). De scores op deze foto’s kennen een

tussen de twee variabelen (tabel B7.2). Deze resultaten

relatief grote spreiding op de schaal van 1 tot 10. De

kunnen betekenen dat de respondenten met betrekking tot

meeste overeenstemming bestaat over de resterende

de mate van menselijke invloed een afwijkende definitie

foto’s, waarvan de scores een relatief kleine spreiding

van natuur en wildernis hanteren.

kennen. Dit verschil in spreiding en dus overeenstemming
onder de respondenten over de mate van wildernis op de

De resultaten van de fotovragen over wildernis tonen aan

foto’s kan gewijd worden aan de verschillende definities

dat er tot op zekere hoogte overeenstemming bestaat

die de respondenten van wildernis hanteren. Het is

tussen wat natuurbeheerders als wildernis beschouwen en

aannemelijk dat respondenten met een brede definitie van

wat de respondenten in de enquête als wildernis

natuur ook een bredere definitie van wildernis hanteren

beoordeelden. Immers scoren – met uitzondering van foto

(dan respondenten met een smalle definitie van natuur),

7 (groep mensen tussen de grote grazers) – de foto’s van

en dat zij foto 1 (overwoekerde woning) en foto 2

Nederlandse landschappen waar de natuur ‘terug gegeven

(functioneel bos met struiken) met ‘kleine’ elementen van

is aan de natuur’ onder respondenten het hoogst op hun

verwildering ook als wildernis beschouwen. De onenigheid

mate van wildernis. Echter beoordelen de respondenten

over de mate van wildernis op foto 7 wordt mogelijk ook

beelden die volgens het natuurbeheer niet als wildernis

veroorzaakt door een verschil in definitie van natuur. Het is

worden gezien, ook vrij hoog, zoals een functioneel bos of

aannemelijk dat respondenten die van mening zijn dat in

de foto van één spin. Op basis hiervan kan geconcludeerd

de natuur of wildernis geen of weinig menselijke invloed

worden dat de respondenten vrij brede opvatting van

zichtbaar dient te zijn, deze foto lager beoordelen op de

wildernis hebben, maar dat de Nederlandse landschappen

mate van wildernis. Om deze mogelijkheden te toetsen

met ‘wildernis volgens het beheerboekje’ desalniettemin

worden de scores op de foto’s gehercodeerd in drie

als het ‘meest wildernis’ gewaardeerd worden.

klassen en in een kruistabel afgezet tegen de definities van
natuur als gegeven in enquêtevraag 2. Vervolgens worden

Wildernisnatuur in stellingen

Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd (tabellen B7.1 en B7.2). Bij
een Chi-kwadraattoets is de nulhypothese dat twee

De derde manier waarop opvattingen over wildernis in het

variabelen opgenomen in een kruistabel statistisch

algemeen met de enquête gemeten zijn is aan de hand van

onafhankelijk van elkaar zijn, dus dat er geen verband

enkele stellingen. Hiertoe is de respondenten een korte

bestaat tussen de variabelen. Deze nulhypothese wordt

toelichting op wildernisnatuur geboden en is ze vervolgens

verworpen indien de overschrijdingskans lager is dan het

5 cognitieve en 14 normatieve stellingen voorgelegd

significantieniveau van 0,05. Indien de nulhypothese wordt

waarin ze hun mate van overeenstemming aan hebben

verworpen is er sprake van een statistisch significant

gegeven. Hierbij werd een schaal van 1 = zeer oneens tot 5

verband tussen de twee variabelen. Uit de Chi-

= zeer eens aangehouden. Ook bestond de mogelijkheid te

kwadraattoetsen voor de variabelen definitie van natuur

kiezen voor ‘weet ik niet/geen mening’. Deze

en foto 1 en 2 blijkt dat de hypothesen dat de variabelen

antwoordcategorie is opvallend weinig gekozen
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(gemiddeld 7 keer per stelling). De uitwerking van deze

staat voor ‘oneens’) verreweg de meeste respondenten van

stellingen is opgenomen in tabel B6.7, waarin ook alle

mening zijn dat er in Nederland ruimte is voor

hieronder te bespreken aantallen en percentages zijn terug

wildernisnatuur; slechts 9,0% van de respondenten vindt

te vinden.

van niet. Het ontwikkelen en uitbreiden van
wildernisnatuur in Nederland wordt door verreweg de

Uit de antwoorden op de cognitieve stellingen blijkt dat de

meeste respondenten als belangrijk ervaren: 2,4% van de

respondenten sterk verdeeld zijn over wat wel en wat niet

respondenten achten dit niet belangrijk, 6,6% van de

wildernisnatuur is. Zo heerst onenigheid over de stelling of

respondenten heeft hier geen mening over en 90,8% van

wildernisnatuur alleen wildernisnatuur is wanneer mensen

de mensen vindt dit belangrijk, waarvan 48,9% het zelfs

er helemaal niets aan natuurbeheer doen: 37, 5% van de

zeer belangrijk acht. Kortom, het bestaan en ontwikkelen

respondenten is het niet eens met deze stelling en 39,2% is

van wildernisnatuur wordt bijna unaniem als belangrijk

het wel eens. Ook over de omvang die nodig is om van

bestempeld. De redenen waarom wildernisnatuur

wildernisnatuur te spreken zijn de respondenten het niet

belangrijk gevonden wordt zijn meerledig. Van de drie

volledig eens, hoewel bij deze stelling het merendeel van

redenen geboden in de stellingen, scoren alle drie (zeer)

mening is dat wildernisnatuur een behoorlijk omvang

hoog. Dit betekent ook dat respondenten niet voor één

dient te hebben (55,7%), tegenover 25,3% van de

reden hebben gekozen, maar veelal alle drie redenen van

respondenten die dat niet noodzakelijk achten om van

toepassing vonden op het belang van wildernisnatuur naar

wildernisnatuur te spreken. Ook met betrekking tot het

hun opvatting. Respondenten gaven relatief het vaakst aan

accepteren van mensen en bebouwing in wildernisnatuur

de intrinsieke waarde van wildernisnatuur belangrijk te

heerst onenigheid onder de respondenten. Zo is 37,9% van

achten: op de stelling “ik vind het belangrijk dat

de respondenten het oneens met de stelling “ook in de

wildernisnatuur bestaat omdat het goed is voor de

bebouwde kom is er wildernisnatuur”, maar 33,5% is het

biodiversiteit en het ecosysteem” antwoordde 67,3% met

juist wel eens met deze stelling. Dit laatste resultaat wijkt

‘zeer eens’ en 26,1% met ‘eens’ (gemiddelde score: 4,6). De

af van definities die veelal door natuurbeheerders

tweede reden opgegeven in rang van belang van

gehanteerd worden waarbij het bij wildernisnatuur gaat

wildernisnatuur draait om wat wildernisnatuur de mens

om grote, robuuste natuurgebieden. Overigens

kan leren: op de stelling “ik vind wildernisnatuur belangrijk

onderscheiden veel van de respondenten die

omdat we er veel kunnen leren over de manier waarop

wildernisnatuur in de bebouwde kom mogelijk achten

natuur zich spontaan kan ontwikkelen” antwoordde 47,6%

binnen die bebouwde kom wel bebouwing van

van de respondenten met ‘zeer eens’ en 44,9% met ‘eens’

wildernisnatuur: op de stelling “in wildernisnatuur is geen

(gemiddelde score: 4,4). Tot slot werd ook de meest op de

bebouwing” antwoordde 10,9% van de respondenten met

mensgerichte reden als belangrijk ervaren: op de stelling

oneens, tegenover 70,8% van de respondenten die van

“ik vind wildernisnatuur belangrijk omdat mensen er

mening zijn dat in wildernisnatuur geen bebouwing Met

unieke ervaringen op kunnen doen” antwoordde 32,0% van

een gemiddelde score op deze enquêtevraag van 4,0, wat

de respondenten met ‘zeer eens’ en 40,1% van de

betekent dat gemiddeld genomen de respondenten het

respondenten met ‘eens’ (gemiddelde score: 4,0).

eens zijn met deze stelling, is dit het cognitieve aspect van
wildernisnatuur waar de minste onenigheid over bestaat

Hoewel bovenstaande resultaten aantonen dat

onder de respondenten. Met betrekking tot mensen in

wildernisnatuur om uiteenlopende redenen als (zeer)

wildernisnatuur zijn de meeste respondenten van mening

belangrijk wordt beschouwd, is de volgende (en

dat “een natuurgebied waar veel recreanten komen geen

complexere) vraag of en zo ja, hoe deze wildernisnatuur

wildernisnatuur is” (53,5%). Wildernisnatuur wordt door de

beheerd dient te worden en tot stand dient te komen. Deze

meesten gezien als iets anders, losstaand van de mens. Er

normatieve vragen blijken minder eenduidig beantwoord

kan geconcludeerd worden dat er geen unanieme definitie

te worden door de respondenten dan de hierboven

van wildernis bestaat onder de respondenten; in ieder

behandelde stellingen. Deze vragen maken

geval niet wanneer het definiëren geschiedt op basis van

wildernisnatuur immers ‘concreter’ waarbij de

concrete stellingen. Bij de volgende hypothesen wordt

respondenten er toch zeer verschillend over blijken te

getoetst welke factoren verband houden met deze

denken. Zo lopen de meningen over de toegestane mate

verschillen in de antwoorden van de respondenten op de

van natuurbeheer door mensen in wildernisnatuur sterk

cognitieve stellingen over wildernisnatuur.

uiteen. Hoewel het merendeel van de respondenten
(61,7%) het eens is met de stelling “in nieuwe

Aan de resultaten van de normatieve stellingen valt af te

wildernisnatuur is het goed als mensen eerst natuurlijke

lezen dat met een gemiddelde van 2,1 (een score van 2

processen op gang brengen, bijvoorbeeld door grond af te
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plaggen of grote grazers uit te zetten”, vindt een

Gezien de uitslag dat de meeste respondenten

aanzienlijk lager percentage (41,9% van de respondenten)

wildernisnatuur belangrijk achten voor de biodiversiteit en

dat ook na het scheppen van deze randvoorwaarden

het ecosysteem, en liever de wildernisnatuur beschermd

wildernisnatuur nog (een beetje) onderhouden mag

zien dan er zelf in willen recreëren, mag geconcludeerd

worden. 30,2% is daarentegen van mening dat

worden dat er onder de respondenten veel steun is voor

wildernisnatuur niet (een beetje) onderhouden mag

wildernisnatuur ‘voor de natuur’. Kortom, velen kennen

worden. Overigens is het percentage respondenten dat bij

wildernisnatuur in de eerste plaats een intrinsieke waarde

deze twee stellingen ‘neutraal’ heeft geantwoord relatief

toe.

hoog in vergelijking met de andere stellingen
(respectievelijk 22,1% voor de vraag over het in gang
brengen van natuurlijke processen en 26,8% voor de vraag
over het een beetje onderhouden van wildernisnatuur).
Wanneer de respondenten concreet wordt gevraagd naar
het onderhouden van flora (aan de hand van de stelling “in
wildernisnatuur moeten we dode bomen laten liggen”) en
fauna (over het al dan niet bijvoeren van dieren en het al
dan niet laten liggen van dode dieren) blijken de resultaten
met betrekking tot flora en fauna te verschillen. Over het
beheer van flora in de zin van het al dan niet laten liggen
van bomen in wildernisnatuur heerst met een gemiddelde
van 4,5 veel overeenstemming: bomen moeten volgens
93,4% van de respondenten in de wildernisnatuur blijven
liggen. Over het beheer van fauna in wildernisnatuur, en
met name over het al dan niet bijvoeren van dieren, heerst
met een gemiddelde score van 3,6 relatief minder
overeenstemming: 21,1% van de respondenten vindt dat
dieren in wildernisnatuur moeten worden bijgevoerd,
18,0% reageert hier neutraal op en 58,1% van de
respondenten vindt dat dieren in wildernisnatuur niet
moeten worden bijgevoerd, ook niet in koude winters. Ook
over het al dan niet laten liggen van dieren die zijn
gestorven in wildernisnatuur verschillen de meningen,
maar minder sterk dan over het bijvoeren: 8,5% is het niet
eens met het laten liggen, 13,6% is neutraal en 74,8% is
wel van mening dat gestorven dieren in wildernisnatuur
moeten blijven liggen.
Met betrekking tot de normatieve vragen over de
aanwezigheid van mensen in wildernisnatuur komt naar
voren dat het merendeel van de respondenten wel wil
recreëren in de wildernisnatuur, maar dat ook een deel van
de wildernisnatuur moet zijn afgesloten voor bezoekers. Zo
vindt 39,2% van de respondenten dat wildernisnatuur niet
opengesteld moet zijn voor recreanten, 29,0% is hier
neutraal over en 31,5% vindt dat wildernisnatuur wel
opengesteld moet zijn voor recreanten. Voorts vindt 77,2%
van de respondenten dat sommige gebieden in
wildernisnatuur moeten worden afgesloten en vindt 82,3%
van de respondenten het niet erg als dit betekent dat ze
maar in een deel van de wildernisnatuur kunnen komen als
daarmee de rest beschermd wordt.

Wildernis volgens kinderen
Via een tekenwedstrijd met als thema ‘wildernis’ zijn
kindertekeningen verzameld voor de analyse van hun
opvattingen over wildernis. De respons is 15 tekeningen.
De jongste deelnemer is 4 jaar en de oudste 13 jaar. De
tekeningen tonen uiteenlopende verbeeldingen van het
thema wildernis. In de meeste tekeningen zijn felle,
vrolijke kleuren gebruikt. Het kleurgebruik is op de meeste
tekeningen natuurgetrouw en er zijn veel groen- en
blauwtinten gebruikt. Het materiaalgebruik verschilde
sterk tussen de tekeningen, zoals kleurpotlood, grijs
potlood, aquarelpotlood, verf, stift, krijt, lijm, watjes en
fineliner. Van de deelnemende kinderen van 7 jaar en
jonger was de verbeelding van wildernis op de tekeningen
vaak onduidelijk en moeilijk op te maken. De tekeningen
van de kinderen boven de 8 jaar waren daarentegen
gedetailleerder, voller en kleuriger. Hieronder wordt per
dimensie van wildernisbeelden uiteengezet in welke mate
de dimensie terugkomt in de tekeningen.
Cognitief: elementen van wildernis
Sommige tekeningen verbeelden landschappen die in
Nederland voorkomen (zoals figuur 9.2). Andere
tekeningen tonen buitenlandse landschappen, veelal van
een savanne: een open grasland met groepjes bomen en
struiken, water met waterplanten en rotsen (figuur 9.3).
Naast de tekeningen van een savanne tonen sommige
tekeningen dieren die buiten dierentuinen niet in
Nederland voorkomen, zoals beren en kangoeroes (figuur
9.4). De landschappen op de tekeningen zijn afwisselend
en tonen veel verschillende soorten fauna en flora. De
diersoorten die op de tekeningen voorkomen zijn
verschillende soorten vogels, waaronder zeearenden,
eenden, ganzen, reigers, uilen, spechten en ooievaars, en
egels, vossen, konijnen, een hert, een paard, leeuwen,
bijen, vissen, vliegen, een bever, kikkervisjes, vlinders,
eekhoorns, kangoeroes, beren, een muis, een schaap, een
geit, nijlpaarden, olifanten, krokodillen, giraffen,
neushoorns en slangen. Grote dieren die veelal in
wildernisnatuur in Nederland worden uitgezet (zoals in de
Oostvaardersplassen) komen weinig voor: er waren geen

| 107

tekeningen van runderen en het hert en paard kwamen

Normatief: verwijzingen naar de relatie tussen mens en

beide slechts één keer voor. Deze drie soorten spelen in

natuur

veel wildernisgebieden in Nederland, zoals de
Oostvaardersplassen, als ‘grote grazers’ een belangrijke rol

Op de vier tekeningen na waar mensen op zijn afgebeeld

in het wildernisbeleid. Er is één tekening van een

tonen de tekeningen geen mensen en ook geen menselijke

landschap zonder dieren (figuur 9.5). De meeste

invloeden als huizen of hekken. Wel is op één tekening een

tekeningen tonen een afwisselend landschap met diverse

vogelhuisje getekend (figuur 9.4). Door het nagenoeg

soorten begroeiing. Op figuur 9.2 wordt een dicht bos

ontbreken van invloeden van de mens op de tekeningen

bijvoorbeeld afgewisseld met een rivierenlandschap met

kan met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur

een enkele boom en een grasland. Verschillende

hoogstens geconcludeerd worden dat de mens in wildernis

tekeningen tonen dode bomen, veelal als op de grond

niet duidelijk aanwezig is. Er zijn geen andere functies dan

liggende boomstammen (bijvoorbeeld figuur 9.2, 9.3 en

natuur afgebeeld en dus ook geen gescheiden functies (als

9.7). Enkele tekeningen tonen een heuvelachtig landschap

natuur, wonen, wegen, etc.) te onderscheiden.

(bijvoorbeeld figuur 9.6), maar verreweg de meeste
tekeningen verbeelden een vlak landschap. Eén tekening

Vanwege het feit dat weinig kinderen een relatie tussen

toont bloemen en één tekening paddenstoelen. De helft

mens en (wildernis)natuur hebben verbeeld, en vanwege

van de tekeningen toont water, ofwel als (kronkelende)

de lage respons, is het moeilijk een valide uitspraak te

rivier, ofwel als waterplas (veelal met waterplanten).

formuleren over de te onderscheiden natuurbeelden of

Concluderend kan met betrekking tot de cognitieve

wildernisbeelden. De tekeningen zijn veelzijdig, tonen veel

dimensie gesteld worden dat de kinderen wildernis

verschillende wilderniselementen en er gaat een gevoel

opvatten een afwisselend natuurlijk, groen landschap met

van vrolijkheid uit. Dit kan betekenen dat de kinderen

verschillende soorten begroeiing, water en veel en

positieve gevoelen verbinden aan wildernis, maar hier kan

verschillende soorten dieren.

gezien de respons geen valide uitspraak over gedaan
worden. Desalniettemin bieden de tekeningen een beeld

Expressief: aspecten van wildernisbeleving

van de wijze waarop de deelnemende kinderen over
wildernis denken. Hoewel de tekeningen sterk verschillen

De meeste tekeningen tonen geen mensen: slechts vier

zijn terugkomende thema’s in de tekeningen een

tekeningen doen dat wel. Deze vier tekeningen zijn van

afwisselend, groen, landschap met veel verschillende

kinderen tussen de 4 en 7 jaar. Bij drie van deze vier

soorten dieren, waarin de mens afwezig is.

tekeningen is ook een voertuig getekend. Op deze drie
tekeningen zijn de emoties van de betreffende personen
niet zichtbaar. Bij de vierde tekening is een wandelaar
afgebeeld die glimlachend naar een voorbijvliegende vogel
kijkt. Uit de tekeningen is niet op te maken wie de
afgebeelde personen moeten voorstellen. Op één tekening
na die geheel met grijs potlood is gemaakt (figuur 9.7) en
op twee tekeningen na die met één kleur viltstift zijn
gemaakt, worden in alle tekeningen vrolijke kleuren
gebruikt om wildernis te verbeelden. Er worden in deze
tekeningen geen donkere tinten gebruikt en ook de lucht is
vrijwel altijd volledig onbewolkt. Dit gevoel van vrolijkheid
dat uitgaat van de tekeningen wordt in sommige
tekeningen nog extra bijgezet door glimlachende zonnen
(bijvoorbeeld figuur 9.6) en grootse, felgekleurd
zonsondergangen (figuur 9.3). Met betrekking tot de
expressieve dimensie kan geconcludeerd worden dat voor
zover deze terugkomt in de tekeningen, er een vrolijk en
levendig gevoel aan wildernis toegekend wordt.
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Figuur 9.2: Tekening wildernis met Nederlands landschap, Sofie (13)

Figuur 9.3: Tekening wildernis met savanne, Dimas (8)
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Figuur 9.4: Tekening wildernis met o.a. beren en kangoeroes, Dani (8)

Figuur 9.5: Tekening wildernis van rivierenlandschap zonder dieren, Natalia (10)
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Figuur 9.6: Tekening wildernis met heuvellandschap, Adinda (11)

Figuur 9.7: Tekening met vos, bos en open gebied, Eline (9)
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9.2.2

Opvattingen over wildernisgebieden

‘zeer oneens’ en ‘oneens’ opvallend weinig gekozen (tabel
B6.12). Alleen bij de vragen over het reguleren van bevers

Opvattingen over de twee wildernisgebieden de

en het mogelijk ontoegankelijk zijn van sommige delen

Oostvaardersplassen en de Biesbosch zijn in de enquête

van de Biesbosch om de rest te beschermen heeft

gemeten aan de hand van stellingen. Omdat de cognitieve

respectievelijk 3,9% en 3,7% van de respondenten

kaders (zoals omvang) in de gebieden reeds gegeven is,

geantwoord met ‘oneens’. De resultaten van de andere

richten de meeste stellingen zich op de normatieve

drie vragen zijn redelijk vergelijkbaar qua verdeling van de

opvattingen van de respondenten over de twee

antwoorden: 94,7% van de respondenten vindt het “goed

wildernisgebieden. Na deze normatieve stellingen is de

dat in de Biesbosch de natuur zoveel mogelijk haar gang

respondenten één cognitieve vraag voorgelegd, namelijk

kan gaan en dat mensen zo min mogelijk ingrijpen”, 92,0%

in welke mate ze de Oostvaardersplassen en/of de

van de respondenten vindt dat “de bevers in de Biesbosch

Biesbosch wildernisnatuur vinden. De meeste

goed zijn voor de natuurontwikkeling” en 93,2% van de

respondenten beoordeelden de twee gebieden inderdaad

respondenten vindt dat dode bomen in de Biesbosch

als wildernisgebied, waarbij de Oostvaardersplassen

moeten blijven liggen. Op de stelling “het is goed dat het

relatief ‘sterker’ als wildernisnatuur werd bestempeld dan

aantal bevers in de Biesbosch niet gereguleerd wordt”

de Biesbosch (tabel B6.8). Zo antwoordde 50,0% van de

antwoordde 76,3% met (zeer) eens en was de groep die

respondenten met ‘ja, best wel’ en 25,0% met ‘ja, zeker’ op

antwoordde met ‘neutraal’ relatief groot (15,4%). Tot slot

de vraag of zij de Biesbosch wildernisnatuur vinden.

vindt 86,2% van de respondenten het niet erg als ze maar

Dezelfde vraag over de Oostvaardersplassen leverde een

in een deel van de Biesbosch kunnen komen, als ze

hoger percentage op voor de groep die de vraag met ‘ja,

daarmee de rest beschermen. De respondenten spreken

zeker’ beantwoordde (30,7%) en een lager percentage voor

zich met een gemiddelde van 4,4 op alle normatieve

de groep die met ‘ja, best wel’ antwoordde (44,1%). De

stellingen over de Biesbosch overwegend positief tot zeer

gemiddelde scores op de twee vragen is met 4,0 gelijk. Ook

positief uit over de Biesbosch als wildernisgebied.

het aantal respondenten dat met ‘neutraal’ op deze vragen
antwoordde was voor beide gebieden gelijk (10,8%). Wel

Ook over het beleid in wildernisgebied de

waren er relatief meer respondenten die de

Oostvaardersplassen zijn de respondenten met een

Oostvaardersplassen ‘niet echt’ wildernisnatuur vonden

gemiddelde score van 4,3 overwegend positief tot zeer

(9,4%), in vergelijking met de Biesbosch (5,1%), waar de

positief (tabel B6.13). Over 3 van de 6 stellingen zijn de

groep respondenten die hier geen mening over had groter

respondenten het vrijwel unaniem eens: 95,2% van de

was (8,8%) in vergelijking met de Oostvaardersplassen

respondenten vindt het goed dat de natuur in de

(4,4%).

Oostvaardersplassen zoveel mogelijk haar gang kan gaan
en dat mensen zo min mogelijk ingrijpen, 95,5% van de

Vrijwel alle respondenten waren met beide

respondenten is van mening dat dode bomen in de

natuurgebieden bekend. De Oostvaarsplassen waren

Oostvaardersplassen moeten blijven liggen en 86,1% van

relatief beter en vaker bekend dan de Biesbosch: 66,4% van

de respondenten vindt het niet erg om maar in een deel

de respondenten was bekend met de Oostvaardersplassen

van de Oostvaardersplassen te komen als daarmee de rest

(tegenover 60,7% met de Biesbosch) en 30,3% had er wel

beschermd wordt. Over de overige 3 stellingen heerst meer

eens van gehoord (34,7% bij de Biesbosch) (tabel B6.9

onenigheid. Zo is de groep ‘neutraal’ bij de stelling dat

(Biesbosch) en B6.10 (Oostvaardersplassen)). De

“grote grazers in de Oostvaardersplassen niet moeten

waardering onder de respondenten die bekend zijn met de

worden bijgevoerd, ook niet in koude winters”, relatief

natuurgebieden is voor beide gebieden hoog, maar voor

groot (18,2%), net als de groep die het niet met dit beleid

de Biesbosch (net) iets hoger dan voor de

eens is (22,6%). 56,2% van de respondenten is het wel eens

Oostvaardersplassen. De Biesbosch krijgt een gemiddelde

met de stelling over het bijvoeren van de grote grazers.

waardering van 6,2 op een schaal van 1 tot 7 en de

Voorts vindt 77,0% van de respondenten het goed om

Oostvaardersplassen een gemiddelde waardering van 6,1;

edelherten die sterven in de Oostvaardersplassen te laten

beide gebieden worden positief tot zeer positief

liggen. 12,9% is hier neutraal over en 7,2% is het hier niet

gewaardeerd (tabel B6.11). Overigens kennen relatief meer

mee eens. Tot slot is het merendeel van de respondenten

mensen de Oostvaardersplassen een ‘zeer positieve’

van mening dat het leefgebied van de grote grazers in de

waardering toe (47,4%) dan de Biesbosch (39,2%).

Oostvaardersplassen moet worden uitgebreid, onder
andere door een verbinding met de Veluwe (78,9%).

Bij de enquêtevragen over het huidige wildernisbeleid in

Gemiddeld spreken de respondenten zich positief tot zeer

natuurgebied de Biesbosch zijn de antwoordcategorieën

positief uit over de normatieve stellingen over

112 |

wildernisgebied de Oostvaardersplassen, maar bij de

punt op de schaal van 1 tot 5). Om statistisch te analyseren

stellingen over grote grazers bestaat er onder de

of de normatieve stellingen voor wildernisnatuur en

respondenten duidelijk minder overeenstemming dan bij

wildernisgebieden gezamenlijk normatieve opvattingen

de andere stellingen.

over wildernis meten, worden verschillende Cronbach’s
Alpha toetsen uitgevoerd (tabellen B7.3). Met een

Omdat ophef over de grote grazers in de

Cronbach’s Alpha toets wordt op basis van de verdeling

Oostvaardersplassen de aanleiding voor dit onderzoek

van de antwoorden de interne consistentie tussen de

vormde en ook hier als punt van discussie naar voren

afzonderlijke items getoetst. Dit gebeurt eerst per

komt, is de respondenten aanvullend op de normatieve

vergelijkbare stelling en vervolgens voor alle betrokken

stellingen specifiek gevraagd naar hun mening over de

normatieve stellingen over wildernis bij elkaar. De

aanwezigheid van deze grote grazers in de

ondergrens van de Cronbach’s Alpha bedraagt 0,7, wat

Oostvaardersplassen. Opvallend bij deze vraag was dat de

betekent dat een begrip met een waarde lager dan 0,7 een

keuze “het maakt mij niets uit” relatief weinig werd

te lage correlatie heeft. Uit de Cronbach’s Alpha toetsen

gekozen (3,5%) (tabel B6.14). De respondenten blijken zich

blijkt dat alle waarden van de Alpha’s boven de 0,7 liggen,

overwegend betrokken te voelen bij de discussie over

wat duidt op correlaties tussen de items. Dit betekent dat

grote grazers in de Oostvaardersplassen. De meeste

de concepten meten wat ze beogen en dat opvattingen

respondenten spraken over de grazers met betrekking tot

over wildernisnatuur en opvattingen over de twee

hun nut voor de natuur: “de aanwezigheid van grote

wildernisgebieden onder de respondenten in grote mate

grazers is goed voor de natuurontwikkeling” (70,6%) en

overeenkomen en soortgelijke stellingen voor de twee

“de aanwezigheid van grote grazers zorgt voor een

vormen van wildernis vergelijkbaar worden beantwoord.

afwisselend landschap” (63,1%). Voorts spraken veel
respondenten over de grazers als onderdeel van een
systeem: “de aanwezigheid van grote grazers is een

9.3 Beleving van wildernis

belangrijk onderdeel van het ecosysteem” (61,9%). Relatief
minder, maar nog steeds een meerderheid van de

Hypothese 3: Gedrag van Nederlanders in wildernisnatuur

respondenten sprak over het nut van de grazers voor

wijkt af van gedrag in wildernisgebieden.

mensen “de aanwezigheid van grote grazers is interessant
voor bezoekers omdat het iets toevoegt aan de

Hypothese 3 wordt gemeten aan de hand van de enquête

natuurbeleving” (52,2%). Deze positieve stellingen zijn

en richt zich op de expressieve dimensie van

aanzienlijk vaker gekozen dan de negatieve. Van de zes

wildernisbeelden. Beleving en ervaring van wildernis staan

negatieve stellingen werden er twee aanzienlijk vaker

in deze hypothese centraal. Hiertoe wordt allereerst

gekozen dan de andere vier: “de aanwezigheid van grote

geanalyseerd op welke uiteenlopende wijzen de

grazers is kunstmatig, het geeft een beetje een

respondenten wildernisnatuur en wildernisgebieden fysiek

‘dierentuingevoel’” (17,1%) en “de aanwezigheid van grote

ervaren (§ 9.3.1). Vervolgens wordt gekeken naar de mate

grazers is jammerlijk, omdat het gebied omheind is”

waarin de respondenten hun opvattingen over wildernis

(16,0%). Relatief weinig respondenten vonden de

delen met anderen, oftewel virtueel gedrag (§ 9.3.2). Tot

aanwezigheid van grote grazers schadelijk voor de natuur

slot worden expressieve uitingen omtrent wildernisnatuur

(3,1%), voor andere dieren (2,4%), het jammer omdat het

vergeleken met uitingen over wildernisgebieden (§ 9.3.3).

de toegang beperkt (2,8%) of vonden ze gevaarlijk (1,1%).

9.3.1
9.2.3

Vergelijking opvattingen over

Fysiek gedrag omtrent wildernis

Gedrag omtrent wildernisnatuur

wildernisnatuur en wildernisgebieden
Het overgrote merendeel van de respondenten komt wel
Na bovenstaande gedetailleerde beschrijving van de

eens in natuur die zij zien als wildernisnatuur: slechts 6,6%

enquêteresultaten met betrekking tot cognitieve en

geeft aan nooit in wildernisnatuur te komen (tabel B6.16).

normatieve opvattingen over wildernis kan een

Voorts komt 20,4% van de respondenten wel eens in

vergelijking tussen opvattingen over wildernisnatuur en

wildernisnatuur, maar niet vaker dan één keer per jaar en

wildernisgebieden gemaakt worden. Hiertoe zijn de

46,0% komt er meerdere keren per jaar maar niet vaker

vergelijkbare normatieve stellingen tegen elkaar afgezet

dan één keer per maand. 19,5% komt er meerdere keren

(tabel B6.15). De gemiddelde scores op de vergelijkbare

per maand maar niet vaker dan één keer per week en 7,5%

stellingen blijken nauwelijks te verschillen (maximaal 0,1
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van de respondenten geeft aan elke week wel een paar

zou 92,0% graag een keer de Biesbosch bezoeken (tabel

keer in wildernisnatuur te komen.

B6.18). Van de respondenten die niet bekend zijn met de
Oostvaardersplassen (3,3%) zou 88,9% graag een keer de

De ervaringen van de respondenten die wel eens in de

Oostvaardersplassen bezoeken (tabel B6.19). Bij zowel de

wildernisnatuur komen zijn verschillend, maar er zijn ook

Biesbosch als de Oostvaardersplassen waren er twee

ervaringen of gevoelens die de meeste respondenten

respondenten die het gebied niet kenden en het ook niet

zeggen te ervaren in wildernisnatuur. Het gevoel dat de

willen bezoeken (niet dezelfde respondenten voor de twee

respondenten aangeven het sterkst te ervaren in

gebieden). Van de respondenten die wel bekend zijn met

wildernisnatuur is een gevoel van grootsheid van de

de Biesbosch en/of Oostvaardersplassen maar er nog nooit

natuur: 62,8% van de respondenten antwoordde ‘zeer

geweest zijn, gaven respectievelijk 5 (1,0%) en 10

eens’ dit gevoel er te ervaren. Overigens was ook nog

respondenten (1,9%) aan geen interesse te hebben in het

28,7% van de respondenten het ‘eens’ met deze stelling

bezoeken van de gebieden. Voorts is 4,0% van de

(tabel B6.17). Drie andere sterk bij de respondenten

respondenten die eerder de Biesbosch bezochten en 3,8%

aanwezige gevoelens in wildernisnatuur zijn een gevoel

van de respondenten die de Oostvaardersplassen eerder

van ontspanning (94,1% eens of zeer eens), een gevoel van

bezochten, niet van plan nog eens te gaan. Het overgrote

verwondering (93,1% eens of zeer eens) en een gevoel van

merendeel van de respondenten bezoekt beide gebieden

vrijheid (91,9% eens of zeer eens). Dat dieren een plek

echter graag. Zo is 20,8% al meerdere malen in de

krijgen in wildernisnatuur zoals gedefinieerd door de

Biesbosch geweest en 38,2% één keer en wil er nog eens

respondenten bleek reeds uit de analyse van woorden (§

heen. Aan de Oostvaardersplassen heeft 25,3% al meerdere

9.2.1), maar komt ook hier naar voren. Het overgrote

malen een bezoek gebracht en 22,4% één keer en wil er

merendeel van de respondenten (83,7%) hoopt wilde

nog eens heen. Tot slot was 36,0% van de respondenten

dieren tegen te komen. Alhoewel minder sterk ervaren

niet eerder in de Biesbosch maar wil er graag heen, en was

antwoordden de respondenten ook gevoelens van

46,6% van de respondenten niet eerder in de

uitdaging te ervaren (70,4% eens of zeer eens), en in

Oostvaardersplassen maar zou het gebied graag eens

wildernisnatuur op verkenning te willen (77,4% eens of

bezoeken. Kortom, veel respondenten zijn reeds in de twee

zeer eens). Voorts willen de meeste respondenten in

wildernisgebieden geweest en de respondenten die er nog

wildernisnatuur van de paden kunnen afwijken (65,6)%,

niet zijn geweest willen er over het algemeen graag een

maar hierbij willen ze niet perse kunnen verdwalen: 30,5%

keer naartoe.

wil niet kunnen verdwalen in wildernisnatuur, 24,8% is hier
neutraal over en 44,7% wil wel kunnen verdwalen.

In dit kader is het ook interessant te onderzoeken of

Wildernisnatuur wordt door de meeste respondenten niet

respondenten die de wildernisgebieden bezocht hebben

als eng ervaren: slechts 3,6% ervaart wildernisnatuur als

de gebieden hoger waarderen dan respondenten die de

eng. Over het ervaren van een gevoel van spanning in

gebieden niet eerder bezocht hebben. Uit de kruistabellen

wildernis heerst onenigheid onder de respondenten: 31,9%

en Chi-kwadraattoetsen blijkt dat respondenten die de

ervaart dit niet, 23,2% is hier neutraal over en 44,9%

gebieden eerder bezochten vaker een sterker uitgesproken

ervaart wel een gevoel van spanning in wildernisnatuur.

waardering toekennen aan de gebieden (voor de

Wildernisnatuur lijkt door de respondenten hoofdzakelijk

Oostvaardersplassen zowel positief als negatief en voor de

ervaren te worden als een plek voor ontspanning, vrijheid,

Biesbosch positief) en dat respondenten die de gebieden

verwondering en om de grootsheid van natuur te ervaren.

niet eerder bezochten deze relatief vaker neutraal

Spanning, uitdaging en verkenning scoren aanzienlijk

waarderen (tabellen B7.4). Dit verband is voor beide

lager, maar zijn nog steeds populaire gevoelens in

gebieden statistisch significant. Desalniettemin is de

wildernisnatuur.

waardering ook onder respondenten die de gebieden niet
eerder bezochten (zeer) positief. Kortom, fysiek gedrag (in

Gedrag omtrent wildernisgebieden
Een groot deel van de respondenten heeft wel eens een
bezoek gebracht aan wildernisgebied de Biesbosch (60,2%)
en de Oostvaardersplassen (49, 8%) (tabellen B6.18 en
B6.19). De meeste respondenten brengen graag
(nogmaals) een bezoek aan de wildernisgebieden de
Biesbosch en/of Oostvaardersplassen. Van de
respondenten die niet bekend zijn met de Biesbosch (4,6%)
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de zin van een bezoek aan een wildernisgebied) lijkt in
zekere zin verband te houden met de waardering van het
wildernisgebied, maar de waardering is in het algemeen
(zeer) hoog voor beide gebieden, wat betekent dat
waardering ook ‘op afstand’ toegekend wordt. Dit strookt
met uitingen van de respondenten dat wildernisnatuur met
name natuur ‘voor natuur’ is. Hoewel de respondenten
aangeven graag wildernis te bezoeken, zijn zij veelal van
mening dat deze er niet hoofdzakelijk is voor de beleving

van mensen en waarderen wildernis ook zonder dat zij er
op bezoek zijn geweest.

9.3.2

Virtueel gedrag omtrent wildernis

9.3.3

Vergelijking gedrag omtrent
wildernisnatuur en wildernisgebieden

Fysiek gedrag met betrekking tot wildernis lijkt veelal tot
virtueel gedrag te leiden. Uit een kruistabel en Chi-

Wanneer gekeken wordt naar wat in dit onderzoek is

kwadraattoets blijkt dat er een statistisch significant

gedefinieerd als ‘virtueel gedrag’, het delen van

verband bestaat tussen het bezoeken van wildernisnatuur

opvattingen over wildernis met anderen, valt in de eerste

en het delen van opvattingen over wildernisnatuur

plaats op dat wildernis onder de respondenten een

(tabellen B7.6). Uit de kruistabel valt af te lezen dat hoe

veelbesproken onderwerp is. Een ruime meerderheid van

vaker een respondent aangeeft wildernisnatuur te

79,6% van de respondenten gaf aan het wel eens te

bezoeken, hoe hoger de kans dat de respondent zijn of

hebben over wildernisnatuur (tabel B6.20). Voorts

haar opvattingen over wildernisnatuur met anderen

bespreekt 57,2% van de respondenten die de Biesbosch

bespreekt. Dit verband blijkt ook op te gaan voor de twee

kennen het gebied wel eens en 74,1% van de respondenten

wildernisgebieden. Ook hier geldt sterk dat respondenten

die bekend zijn met de Oostvaardersplassen, heeft het er

die de Oostvaardersplassen of Biesbosch bezochten, het

wel eens over. Van de respondenten die wel eens spreken

relatief vaker over deze gebieden hebben dan

over wildernisnatuur, doet 97,0% dit wel eens met

respondenten die de gebieden niet bezocht hebben. Ook

vrienden, familie, bekenden of collega’s. Van de

deze verbanden zijn statistisch significant (tabellen B7.6).

respondenten die bekend zijn met de Biesbosch of de
Oostvaardersplassen geeft 97,0% (Biesbosch) en 97,9%

Aan de hand van kruistabellen en Chi-kwadraattoetsen is

(Oostvaardersplassen) aan het over deze gebieden te

onderzocht of respondenten die de wildernisgebieden

hebben met vrienden, familie, bekenden of collega’s.

eerder bezocht hebben dit meer of minder wildernisnatuur

Relatief minder, maar nog steeds een groot aantal

vinden dan respondenten die de gebieden niet bezocht

respondenten hebben het over wildernisnatuur via een

hebben (tabellen B7.7). Hiertoe zijn eerst de klassen

publieksbericht in online of offline media: 39,7% van alle

gehercodeerd voor bruikbaarheid van de data en om te

respondenten deelt wel eens opvattingen over

voldoen aan de voorwaarden van de Chi-kwadraattoets. Uit

wildernisnatuur via deze kanalen. Van de respondenten die

de kruistabellen bleek dat respondenten die de Biesbosch

bekend zijn met de Biesbosch of de Oostvaardersplassen

wel bezocht hebben, ten opzichte van respondenten die de

plaatsen respectievelijk 16,2% en 31,0% wel eens een

Biesbosch niet bezocht hebben, de Biesbosch vaker zien als

bericht over de Biesbosch of de Oostvaardersplassen in

wildernisnatuur (86,2% tegenover 75,1%). Hetzelfde bleek

online of offline media. In paragraaf 9.4 wordt onderzocht

voor de Oostvaardersplassen (81,5% tegenover 74,7%).

of respondenten die opvattingen via online en offline

Voor zowel de Biesbosch als Oostvaardersplassen geldt

media delen anders denken over wildernis dan

voorts dat respondenten die de gebieden niet eerder

respondenten die dat niet doen.

bezochten, relatief vaker neutraal zijn of het wel of niet
wildernisnatuur is, dan respondenten die de gebieden wel

In dit kader is het ook interessant te onderzoeken of

bezochten. Om deze verbanden statistisch te toetsen is

respondenten die hun opvattingen over de Biesbosch en

voor beide wildernisgebieden een Chi-kwadraattoets

Oostvaardersplassen wel eens delen met anderen de

uitgevoerd (tabellen B7.7). Uit de toets kwam voor zowel

wildernisgebieden anders waarderen dan respondenten

de Biesbosch als de Oostvaardersplassen naar voren dat er

die dat niet doen. Uit een kruistabel en Chi-kwadraattoets

sprake is van een statistisch significant verband tussen het

van de variabelen ‘delen van opvattingen over

bezoeken van de wildernisgebieden de Biesbosch of

wildernisgebieden’ en ‘waardering van de

Oostvaardersplassen en het als ‘wildernisnatuur’ typeren

wildernisgebieden’ blijkt dit inderdaad het geval (tabellen

van deze gebieden.

B7.5). Uit de kruistabel blijkt dat respondenten die hun
opvattingen over de wildernisgebieden met anderen delen

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel

minder vaak een neutrale waardering geven aan de

fysiek als virtueel gedrag van de respondenten over

gebieden dan respondenten die het nooit over de

wildernisnatuur niet sterk afwijkt van gedrag omtrent de

Oostvaardersplassen of Biesbosch hebben. Voorts blijken

Biesbosch en Oostvaardersplassen. De wildernisgebieden

respondenten die het met anderen wel eens hebben over

worden door de respondenten over het algemeen als

de wildernisgebieden deze vaker positief te waarderen dan

wildernisnatuur ervaren en bezoek aan wildernis houdt

respondenten die het hier niet over hebben. Het verband

verband met de waardering van de gebieden en de

tussen de twee variabelen is statistisch significant.

typering hiervan als wildernisnatuur.
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9.4 Sentiment opvattingen wildernis

De voor- en nadelen van het gebruik van Coosto in dit
onderzoek worden besproken in de reflectie op de

Hypothese 4: Geuite opvattingen over wildernis in
publieksreacties op internet zijn feller van karakter dan
opvattingen binnen de maatschappij.

methodologie (hoofdstuk 10), maar op deze plaats wordt
reeds op enkele hiervan ingegaan. Een van de nadelen van
het programma wordt gevormd door mogelijke fouten in
de inschatting van het sentiment van de berichten.

Deze hypothese wordt getoetst aan de hand van de
enquête en Coosto analyse. Hiertoe wordt eerst ingegaan
op de Coosto analyse (§ 9.4.1.), alvorens de resultaten
hiervan te vergelijken met de enquêteresultaten (§ 9.4.2).

Daarnaast is het mogelijk dat ondanks een gedetailleerde
zoekopdracht, de berichten niet over het thema gaan. Om
te onderzoeken in welke mate deze twee aspecten een rol
spelen in dit onderzoek, wordt hier voor de zoekopdracht
naar wildernisnatuur voor een aselecte steekproef van het
totaal aan berichten in kaart gebracht op hoeveel

9.4.1

Online gedragsuitingen over wildernis

berichten het bovenstaande van toepassing is. Voor de
zoekopdracht naar wildernis in de Oostvaardersplassen

In deze paragraaf worden de online publieksreacties over

gebeurt dit voor alle berichten.

wildernis met behulp van het programma Coosto
geanalyseerd voor dezelfde periode als waarin de data

De zoekopdracht ’wildernisnatuur’ (bijlage 2) leverde 1.564

voor de enquête is verzameld. Coosto is een sociale media

berichten op (figuur 9.8). Dit betekent dat in de periode

monitoring en webcare tool om gestructureerd online

van 24 april 2013 tot 1 juni 2013 er 1.564 reacties over

informatie te verzamelen (Coosto, 2013). Het programma

wildernis zijn geplaatst op online media als twitter,

maakt het mogelijk te achterhalen wat er online speelt met

facebook en openbare fora die voldeden aan de

betrekking tot een bepaald onderwerp. Met Coosto kan in

zoekopdracht. Figuur 9.8 toont het overzicht dat Coosto

kaart gebracht worden wat, waar, door wie en met welk

geeft van de zoekopdracht en het sentiment. Aan de

sentiment in een publieksreactie op internet gezegd wordt

grafiek is het dagelijks verloop van de online berichten af

over een woord of combinatie van woorden. In dit

te lezen. De grafiek eronder toont het bijbehorende

onderzoek gebeurt dit voor het concept ‘wildernis’ en voor

sentiment van de berichtgeving. Uit de 1.564 berichten is

wildernisgebied de Oostvaarderplassen (de zoekopdracht

een aselecte steekproef van 100 berichten getrokken. Van

is beschreven in bijlage 2).

deze berichten is geanalyseerd of het sentiment dat Coosto
aan het bericht verbindt passend is, en waar het bericht
over gaat. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel

Figuur 9.8: Coosto resultaten voor de zoekopdracht Wildernis, Coosto, 2013.
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B6.21. Hieruit blijkt dat het overgrote merendeel van de

hypothese.

100 berichten niet over het onderwerp van de
zoekopdracht gaat: ondanks de gedetailleerde

De zoekopdracht met betrekking tot wildernisgebied de

zoekopdracht gaat slechts 27% van de berichten over het

Oostvaardersplassen (bijlage 2) levert in de periode van 24

thema van de zoekopdracht. Van de geanalyseerde

april 2013 tot 1 juni 2013 104 berichten op (figuur 9.9). Dit

fragmenten was bij 21 het verband en onderwerp van het

vrij lage aantal wordt onder andere veroorzaakt door de

bericht onduidelijk en bij 41 berichten was het bericht wel

combinatie van het abstracte thema wildernis samen met

duidelijk, maar ging het over een ander onderwerp. Voorts

natuurgebied de Oostvaardersplassen. In werkelijkheid

gingen 8 berichten over de film De Nieuwe Wildernis en 3

circuleren er naar waarschijnlijkheid meer berichten over

berichten over dit onderzoek. Van de 27 berichten die wel

wildernisgebied de Oostvaardersplassen op internet. Dit is

over het thema wildernisnatuur gingen, waren 10

ook aannemelijk omdat 31,0% van de respondenten van de

berichten afkomstig van diverse organisaties of

enquête aangaf wel eens een bericht over de

overheidsinstellingen en 17 berichten afkomstig uit de

Oostvaardersplassen op internet te plaatsen. In verhouding

maatschappij. Van deze 27 berichten gingen 12 berichten

met dit percentage lijkt het resultaat van 104 berichten erg

over wilderniservaringen (meestal wandelingen).

laag.

Van de 100 berichten in de aselecte steekproef is

Figuur 9.9 toont enkele pieken in zowel activiteit als

geanalyseerd of het sentiment dat Coosto aan elk bericht

sentiment. Het gaat hier echter slechts om enkele

verbindt klopt. Dit bleek niet altijd het geval. Waar Coosto

berichten (het maximale is 11 berichten op 15 mei 2013).

5 berichten als negatief, 79 als neutraal en 16 als positief

Om te analyseren in welke mate Coosto met betrekking tot

typeerden, bleek bij 19 berichten de beoordeling van het

de zoekopdracht over wildernis en de Oostvaardersplassen

sentiment niet te kloppen. Na aanpassing van het

betrouwbare resultaten oplevert, zijn alle 104 berichten

sentiment van deze 19 van de 100 berichten bleken 10

geanalyseerd op onderwerp en sentiment. Uit tabel B6.22

berichten negatief, 78 neutraal en 12 positief. Gemiddeld

valt af te lezen dat relatief meer berichten in deze

genomen bleek Coosto bij deze steekproef de berichten

zoekopdracht ook daadwerkelijk over het thema gaan, in

positiever te beoordelen dan het werkelijke sentiment.

vergelijking met de zoekopdracht naar wildernisnatuur in

Omdat slechts een klein deel van de steekproef berichten

het algemeen, namelijk 45,2% van de 104 berichten. In

betreft die over het thema gaat, maar het sentiment van de

vergelijking met de zoekopdracht naar wildernisnatuur

overige berichten wel meetelt, is een sentimentsanalyse

gaan ook relatief weinig berichten in de zoekopdracht naar

van deze zoekopdracht onbruikbaar. Deze resultaten

wildernis en de Oostvaardersplassen over een ander

kunnen dan ook niet gebruikt worden in de vergelijking

onderwerp (14,4%). Bij 3,8% van de berichten was de

met de enquêteresultaten en dus niet in het toetsen van de

boodschap onduidelijk en 36,2% van de berichten ging

Figuur 9.9: Coosto resultaten voor de zoekopdracht Wildernisgebied de Oostvaardersplassen, Coosto, 2013.
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over de film De Nieuwe Wildernis. Wanneer deze laatste

wildernisnatuur of de Biesbosch delen via publieksreacties

uit de zoekopdracht gefilterd wordt, levert de

geen statistisch significant andere opvattingen over

zoekopdracht qua thema redelijk juiste berichten op.

wildernisnatuur of de Biesbosch hebben dan respondenten

Echter blijven er dan voor de periode die in dit onderzoek

die deze opvattingen niet delen. Met betrekking tot de

wordt toegepast weinig resultaten over.

Oostvaardersplassen is het verband tussen de twee
variabelen wel statistisch significant (maar zwak): uit de

Wanneer het sentiment van de 104 berichten geanalyseerd

kruistabel blijkt dat respondenten die hun opvattingen

wordt blijkt dat ook hier een aantal berichten door Coosto

over wildernisgebied de Oostvaardersplassen delen via

verkeerd zijn beoordeeld. Bij 18 van de 104 berichten is

publieksreacties vaker zeer positief over de

handmatig het sentiment veranderd. Ook hier bleek

Oostvaardersplassen zijn dan respondenten die dat niet

Coosto de berichten gemiddeld genomen positiever te

doen.

beoordelen dan het werkelijke sentiment. Coosto schatte
van de 104 berichten er 8 in als negatief, terwijl dit er 13

Zoals toegelicht in paragraaf 9.4.1 kan de vergelijking

waren, 71 in als neutraal, dit waren er 67 en 25 in als

tussen de resultaten van Coosto en de enquête enkel

positief, waar dit er 24 waren.

gemaakt worden op basis van de Coosto resultaten die
betrekking hebben op berichten over wildernisgebied de

Omdat alle 104 berichten uit de zoekopdracht zijn

Oostvaardersplassen en voor de enquêtevragen met

aangepast naar thema’s en sentiment, kunnen deze

betrekking tot waardering van en (normatieve)

aangepaste berichten gebruikt worden in de vergelijking

opvattingen over wildernisgebied de Oostvaardersplassen.

met de enquêteresultaten en de toetsing van de hypothese

De resultaten zijn opgenomen in tabel B6.23. De

(§ 9.4.2). Hierbij worden enkel de berichten die

enquêteklassen voor opvattingen over wildernisgebied de

daadwerkelijk over het thema (wildernis en de

Oostvaardersplassen zijn hierbij gehercodeerd naar drie

Oostvaardersplassen) gaan meegenomen. Omdat drie

klassen (negatief, neutraal en positief). Uit de tabel blijkt

berichten over de film De Nieuwe Wildernis ook over de

dat er weinig verschil bestaat tussen de opvattingen over

Oostvaardersplassen als wildernis gaan worden hier ook

en waardering van de Oostvaardersplassen van

enkele van meegenomen in de analyse. Dit levert 50

respondenten die dit delen via publieksreacties en

berichten over wildernis en de Oostvaardersplassen op

respondenten die dat niet doen. Wat verder opvalt aan de

voor de vergelijking.

tabel is dat de berichten verkregen via Coosto relatief
vaker negatief en neutraal zijn dan de enquêteresultaten.

9.4.2

Online en offline opvattingen over
wildernis vergeleken

Waar het percentage respondenten met positieve
opvattingen over de Oostvaardersplassen in de enquête
rond 90% ligt, hebben slechts 28,0% van de berichten uit
de Coosto analyse een positief sentiment. Dit betekent

Aan de hand van de enquête wordt geanalyseerd of

echter niet direct dat online publieksreacties over

mensen die hun opvattingen over dit thema delen met

wildernisgebied de Oostvaardersplassen negatiever zijn

anderen anders denken over wildernis dan mensen die dat

dan opvattingen die mensen niet delen op deze manier.

niet doen. In de enquête is voor zowel wildernisnatuur als

Een aantal aspecten maken de resultaten van de Coosto

voor de twee wildernisgebieden onderscheid gemaakt

analyse en de enquête namelijk moeilijk vergelijkbaar en

tussen respondenten die hun opvattingen over wildernis

wegen zwaar. Allereerst is de ‘vraagstelling’ van de twee

via publieksreacties met anderen delen en respondenten

berichten anders: in de enquête zijn immers gericht vragen

die dat niet doen. De kruistabellen en Chi-kwadraattoetsen

gesteld met betrekking tot wildernisnatuur in de

van de variabelen ‘delen van opvattingen over wildernis’

Oostvaardersplassen. Ten tweede en hiermee

en ‘opvattingen over wildernis’ zijn opgenomen in tabellen

samenhangend zijn de berichten verschillend en bevat de

B7.8. Hieruit blijkt dat respondenten die hun opvattingen

Coosto analyse veel neutrale berichten zoals

over wildernisnatuur of de Biesbosch via publieksreacties

nieuwsberichten. Ten derde leverde de Coosto

met anderen delen, net iets positiever zijn over

zoekopdracht naar wildernisgebied de

wildernisnatuur of de Biesbosch dan respondenten die dat

Oostvaardersplassen na bewerking slechts 50 berichten op.

niet doen (30,8% tegenover 27,2% voor wildernisnatuur en

Dit wordt hoogstwaarschijnlijk met name veroorzaakt door

56,2% tegenover 53,2% voor de Biesbosch). Uit de Chi-

de nadelen van het programma zoals reeds besproken in

kwadraattoetsen blijkt echter dat er geen statistisch

hoofdstuk 8.

significant verband bestaat tussen de variabelen. Dit
betekent dat respondenten die hun opvattingen over
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Concluderend moet voor hypothese 4 gesteld worden dat

respondenten met een wildernis natuurbeeld mogelijk een

deze op basis van de huidige gegevens onvoldoende

smallere definitie van wildernisnatuur hanteren. Kortom,

onderzocht kan worden om een uitspraak te doen over de

of natuurbeelden verband houden met de cognitieve

geldigheid van de hypothese. Wel kan gesteld worden dat

dimensie van wildernisbeelden met betrekking tot

het er in het geval van wildernisgebied de

wildernisnatuur in het algemeen. Uit de kruistabel blijkt

Oostvaardersplassen op lijkt dat online publieksreacties

dat relatief meer respondenten met een breed natuurbeeld

zoals naar voren gekomen met de Coosto analyse veelal

een (zeer) brede definitie van wildernisnatuur hanteren

minder positief van sentiment zijn dan het sentiment over

dan respondenten met een wildernis natuurbeeld

wildernisgebied de Oostvaardersplassen zoals naar voren

(respectievelijk 28,1% en 11,6%) (tabel B7.9). Respondenten

gekomen uit de enquête.

met een wildernis natuurbeeld hanteren relatief vaker een
smalle definitie van wildernisnatuur (63,8% tegenover

9.5 Natuurbeelden en wildernis

41,1% van de respondenten met een breed natuurbeeld).
Voorts hanteren relatief meer respondenten met een breed
natuurbeeld een definitie van wildernisnatuur die niet

Hypothese 5: Natuurbeelden van Nederlanders zijn te

uitgesproken breed of smal is, maar ertussenin ligt (30,8%

relateren aan hun opvattingen en gedragingen omtrent

tegenover 24,6% van de respondenten met een wildernis

wildernisnatuur en wildernisgebieden.

natuurbeeld). Uit de Chi-kwadraattoets komt naar voren
dat deze verbanden statistisch significant zijn en dus dat er

Deze hypothese wordt getoetst aan de hand van de

sprake is van een statistisch significant verband tussen het

enquête. Aangezien weinig respondenten een esthetisch

brede en wildernis natuurbeeld en de cognitieve dimensie

en functioneel natuurbeeld hebben is het moeilijk een

van wildernisbeelden. Dit betekent dat respondenten met

valide uitspraak over deze hypothese te formuleren. Het

een wildernis natuurbeeld relatief vaker dan respondenten

brede en wildernis natuurbeeld zijn daarentegen wel goed

met een breed natuurbeeld wildernis pas zien als

vertegenwoordigd onder de respondenten. De toetsing

wildernisnatuur wanneer mensen er helemaal niets aan

van hypothese 5 geschiedt hierom op basis van deze twee

natuurbeheer doen, het een behoorlijke omvang heeft, het

natuurbeelden. Om een uitspraak over de geldigheid van

buiten de bebouwde kom is gelegen, er geen bebouwing is

de hypothese te kunnen doen, wordt het verband van

en er niet veel recreanten komen.

natuurbeelden met elke afzonderlijke dimensie van
wildernisbeelden onderzocht. Dit houdt in dat voor de

Om het mogelijke verband van natuurbeelden met de

cognitieve, normatieve en expressieve dimensie van

cognitieve dimensie van wildernisbeelden met betrekking

wildernisbeelden wordt geanalyseerd of het brede en

tot de twee wildernisgebieden te onderzoeken zijn twee

wildernis natuurbeeld verband houden met

kruistabellen en Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd (tabel

wildernisbeelden (respectievelijk § 9.5.1, 9.5.2 en 9.5.3). Tot

B7.10). De cognitieve dimensie van wildernisgebieden is in

slot worden de bevindingen samengevoegd tot één

de enquête gemeten aan de hand van één vraag, namelijk

oordeel over de hypothese (§ 9.5.4).

in welke mate de respondenten de twee gebieden als
wildernis beschouwen. Uit de kruistabellen en Chi-

9.5.1

Natuurbeelden en de cognitieve
dimensie van wildernisbeelden

kwadraattoetsen blijkt dat tussen natuurbeelden en de
cognitieve dimensie van wildernisbeelden gericht op de
twee wildernisgebieden geen verband bestaat. Dit
betekent dat de respondenten met een wildernis

In welke mate houden natuurbeelden verband met de

natuurbeeld de Biesbosch en de Oostvaardersplassen op

cognitieve dimensie van wildernisbeelden? Dit wordt

vergelijkbare wijze beoordelen op hun mate van wildernis

zowel onderzocht voor wildernisnatuur als voor de twee

als de respondenten met een breed natuurbeeld.

wildernisgebieden. Om dit te onderzoeken voor

Overigens ziet het overgrote merendeel van zowel de

wildernisnatuur worden de resultaten van de cognitieve

respondenten met een breed natuurbeeld als de

stellingen over wildernisnatuur per respondent

respondenten met een wildernis natuurbeeld de Biesbosch

samengevoegd tot één individuele cognitieve opvatting

en Oostvaardersplassen als wildernisnatuur.

over wildernisnatuur (tabel B6.7). Vervolgens wordt aan de
hand van een Chi-kwadraattoets onderzocht of

Kortom, de natuurbeelden van de respondenten houden

respondenten met een breed natuurbeeld mogelijk ook

verband met hun cognitieve opvattingen over

een bredere definitie van wildernisnatuur hanteren dan

wildernisnatuur, maar niet met hun cognitieve beoordeling

respondenten met een wildernis natuurbeeld en of
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van wildernis in de wildernisgebieden de Biesbosch en de

niet bijgevoerd worden, dat dode bomen in de

Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen blijven liggen, dat de
Oostvaardersplassen beperk toegankelijk zijn, dat

9.5.2

Natuurbeelden en de normatieve
dimensie van wildernisbeelden

gestorven edelherten blijven liggen en dat de
Oostvaardersplassen verbonden moeten worden met
andere natuurgebieden.

Aan de hand van enkele kruistabellen en Chi-

Ook uit de kruistabel voor de variabelen natuurbeelden en

kwadraattoetsen wordt geanalyseerd of natuurbeelden

normatieve opvattingen over wildernisgebied de Biesbosch

verband houden met de normatieve dimensie van

blijkt dat respondenten met een wildernis natuurbeeld het

wildernisbeelden (tabellen B7.11). Hiertoe zijn voor zowel

relatief vaker zeer eens zijn met het ‘wildernisbeleid’ in de

wildernisnatuur als voor de twee wildernisgebieden

Biesbosch dan respondenten met een breed natuurbeeld.

afzonderlijk nieuwe variabelen geformuleerd waarin de

Respondenten met een wildernis natuurbeeld zijn het

normatieve stellingen samengevoegd zijn tot één

vaker zeer eens zijn dat de natuur in de Biesbosch zoveel

normatief oordeel over wildernis (tabel B6.7, B6.12 en

mogelijk haar gang kan gaan en ingrijpen tot een

B6.13). Uit de kruistabel van opvattingen over

minimum beperkt wordt, bevers goed zijn voor de

wildernisnatuur en natuurbeelden blijkt dat respondenten

natuurontwikkeling en niet gereguleerd moeten worden,

met een wildernis natuurbeeld relatief vaker een zeer

dode bomen blijven liggen en ze zouden het niet erg

positieve normatieve opvatting hebben over

vinden als niet de gehele Biesbosch toegankelijk is

wildernisnatuur dan respondenten met een breed

wanneer daar de natuur mee beschermd wordt. Echter

natuurbeeld (37,0% tegenover 22,8%). Respondenten met

blijkt uit de Chi-kwadraattoets dat er met een

een breed natuurbeeld hebben relatief vaker een positieve

overschrijdingskans van 0,058 (net) geen sprake is van een

of neutrale normatieve opvatting over wildernisnatuur. Het

significant verband tussen deze twee variabelen.

verband tussen natuurbeelden en normatieve opvattingen
over wildernisnatuur is statistisch significant. Dit betekent

Kortom, natuurbeelden houden verband met de

dat respondenten met een wildernis natuurbeeld relatief

normatieve dimensie van wildernisbeelden als het gaat om

vaker dan respondenten met een breed natuurbeeld sterk

wildernisnatuur in het algemeen of over wildernisgebied

van mening zijn dat het belangrijk is dat er in Nederland

de Oostvaardersplassen, maar (net) niet als het gaat om

ruimte gemaakt wordt voor wildernisnatuur, en dat in deze

wildernisgebied de Biesbosch.

wildernisnatuur de natuur zo veel mogelijk haar gang
moet kunnen gaan waarbij mensen zo min mogelijk
ingrijpen, dieren niet bijgevoerd worden, gestorven dieren
en dode bomen blijven liggen en recreatie beperkt is.

9.5.3

Natuurbeelden en de expressieve
dimensie van wildernisbeelden

Ook voor wildernisgebied de Oostvaardersplassen komt dit

Om te analyseren in welke mate natuurbeelden verband

verband naar voren. Dit verband is echter net iets zwakker

houden met de expressieve dimensie van wildernisbeelden

dan bij wildernisnatuur. Desalniettemin gaat ook voor

zijn voor zowel fysiek als virtueel gedrag enkele

wildernisgebied de Oostvaardersplassen op dat

kruistabellen opgesteld en Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd

respondenten met een wildernis natuurbeeld relatief vaker

(tabel B7.12). Hieruit blijkt dat natuurbeelden nauwelijks

een zeer positieve normatieve opvatting over de

verband houden met het wildernisgedrag van de

Oostvaardersplassen hebben en dat respondenten met een

respondenten. Uit de kruistabellen blijkt dat respondenten

breed natuurbeeld relatief vaker een neutrale of positieve

met een breed natuurbeeld relatief vaker wel eens

normatieve opvatting over de Oostvaardersplassen

wildernisnatuur en wildernisgebied de Biesbosch bezocht

hebben. Dit betekent dat respondenten met een wildernis

hebben, maar dat respondenten met een wildernis

natuurbeeld het relatief vaker zeer eens zijn met het

natuurbeeld relatief vaker de Oostvaardersplassen bezocht

‘wildernisbeleid’ in de Oostvaardersplassen, dan

hebben. Alleen voor de Oostvaardersplassen zijn deze

respondenten met een breed natuurbeeld, die hier vaker

verbanden statistisch significant. Met betrekking tot

neutraal of eens over zijn. Dit betekent dat respondenten

‘virtueel’ gedrag (het delen van opvattingen over wildernis

met een wildernis natuurbeeld het relatief vaker zeer eens

met anderen) blijkt uit de tabellen dat natuurbeelden geen

zijn dat in de Oostvaardersplassen de natuur zoveel

verband houden met virtueel (wildernis)gedrag. Hoewel

mogelijk haar gang kan gaan en mensen zo min mogelijk

relatief meer respondenten met een wildernis natuurbeeld

ingrijpen, dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen

dan respondenten met een breed natuurbeeld het wel
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eens hebben over wildernisnatuur of één van de twee

natuurdimensies en natuurbeelden tot sterkere

wildernisgebieden, zijn deze verbanden niet statistisch

opvattingen over wildernisnatuur en wildernisgebieden.

significant. Dit betekent dat natuurbeelden geen verband
houden met de expressieve dimensie van wildernisbeelden

Deze hypothese wordt getoetst aan de hand van de

en dat mogelijke verschillen met betrekking tot

enquête. Hiertoe is de respondenten in de enquête

wildernisgedrag aan andere factoren toegedicht moeten

gevraagd hoe vaak zij informatie ontvangen over wildernis

worden.

en hoe vaak zij wildernis bezoeken.

9.5.4

Natuurbeelden en wildernisbeelden

Verreweg de meeste respondenten bleken informatie te
ontvangen over wildernis (tabellen B6.24). Slechts 7,2% van
de respondenten gaf aan nooit iets te horen of lezen over

Op basis van voorgaande analyses met betrekking tot de

wildernisnatuur. Verder gaf 18,4% van de respondenten

relatie tussen natuurbeelden en elke afzonderlijke

aan wel eens (minder dan drie keer per jaar) informatie te

dimensie van wildernisbeelden kan geconcludeerd worden

ontvangen, 23,7% vaker dan drie keer per jaar maar minder

dat hypothese 5 tenminste gedeeltelijk verworpen dient te

dan één keer per maand, 26,3% vaker dan één keer per

worden. Immers is gebleken dat natuurbeelden in beperkte

maand maar minder dan één keer per week en 24,4% van

mate verband houden met de verschillende dimensies.

de respondenten hoort of leest minstens wekelijks over

Natuurbeelden houden gedeeltelijk verband met de

wildernisnatuur. Van de respondenten die bekend zijn met

cognitieve dimensie, namelijk enkel met wildernisnatuur in

de Biesbosch en/of Oostvaardersplassen antwoordde

het algemeen en niet met de twee wildernisgebieden. Dit

respectievelijk slechts 3,3% en 2,5% nooit informatie te

is overigens niet verwonderlijk aangezien de cognitieve

ontvangen over de gebieden. 73,4% van de respondenten

kaders van de twee wildernisgebieden reeds gegeven zijn.

die de Biesbosch kennen ontvangen minder dan één keer

Natuurbeelden houden wel verband met de normatieve

per maand wel eens informatie tegenover 48,5% voor de

dimensie van wildernisbeelden, maar niet met betrekking

Oostvaardersplassen. 23,3% van de respondenten die de

tot wildernisgebied de Biesbosch. Dit kan veroorzaakt

Biesbosch kennen ontvangen minimaal maandelijks

worden door de meer neutrale en minder omstreden

informatie over de Biesbosch en voor de

onderwerpen die in de stellingen over de normatieve

Oostvaardersplassen is dit 49,1%.

opvattingen over de Biesbosch voorkwamen, in
tegenstelling tot die over wildernisnatuur in het algemeen

Eigen ervaringen van respondenten met wildernis zijn

en over de Oostvaardersplassen. Tot slot blijken

reeds besproken in paragraaf 9.3. Het is interessant op

natuurbeelden geen verband te houden met de

deze plaats te onderzoeken of er een verband bestaat met

expressieve dimensie van wildernisbeelden. Op deze plaats

het ontvangen van informatie over wildernis en het

dient nogmaals benadrukt te worden dat de toetsing van

bezoeken van wildernis (tabellen B7.13). Uit de Chi-

deze hypothese is uitgevoerd op basis van twee van de vier

kwadraattoetsen blijkt er zowel voor wildernisnatuur als

natuurbeelden vanwege een te lage respons op het

de twee wildernisgebieden een statistisch significant

esthetische en functionele natuurbeeld. Concluderend kan

verband aanwezig. Uit de kruistabellen blijkt dat hoe vaker

over hypothese 5 gesteld worden dat het onderscheid

de respondenten over wildernis lezen of horen, des te

tussen een wildernis en breed natuurbeeld verband houdt

groter de kans dat ze wildernis bezocht hebben. Om te

met de normatieve dimensie van wildernisbeelden en met

toetsen of het frequenter ontvangen van informatie en het

de cognitieve dimensie met betrekking tot wildernisnatuur.

vaker bezoeken van wildernis verband houden met het

Aangezien de cognitieve en normatieve dimensie samen

bezitten van sterkere opvattingen over wildernis, zijn

opvattingen over wildernis vormen, en de expressieve

enkele Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd voor de variabelen

dimensie gedrag, kan geconcludeerd worden

bezoek aan wildernis en opvattingen over wildernis, en

natuurbeelden sterker verband met opvattingen over

informatievoorziening en opvattingen over wildernis

wildernis dan met gedrag omtrent wildernis.

(tabellen B7.14).
Uit de kruistabel voor de variabelen bezoek aan

9.6 Kennis van wildernis

wildernisnatuur en opvattingen over wildernisnatuur blijkt
dat respondenten die wel eens in wildernisnatuur zijn,

Hypothese 6: Meer kennis, opgebouwd uit ervaring en

relatief vaker een zeer positieve opvatting over

informatie, leidt via een persoonlijk filter van

wildernisnatuur hebben (27,4% tegenover 13,9% van de
respondenten die nooit in wildernisnatuur zijn). Het
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verband tussen deze variabelen is statistisch significant.

onderzocht worden aan de hand van de analyse van

Ook tussen de variabelen ontvangen van informatie over

tekeningen. Echter is de respons op de tekeningen te laag

wildernisnatuur en opvattingen over wildernisnatuur komt

om deze mee te nemen in deze analyse. Overigens bleken

een statistisch significant verband naar voren. Uit de

er geen leeftijdsgebonden patronen zichtbaar tussen de

kruistabel blijkt dat des te vaker een respondent hoort of

tekeningen, behalve dat de tekeningen van deelnemers

leest over wildernisnatuur, des te positiever zijn of haar

jonger dan 8 jaar vrij onduidelijk zijn en die van

opvattingen hierover zijn.

deelnemers vanaf 8 jaar gedetailleerder en uitgebreider
(zie ook 10.2). Met hypothese 7 worden twee

Met betrekking tot wildernisgebied de

verwachtingen onderzocht. Allereerst wordt onderzocht of

Oostvaardersplassen komen dezelfde statistisch

de individuele en contextuele factoren verband houden

significante verbanden naar voren. Ook hier blijkt uit de

met natuurbeelden (§ 9.7.1). Vervolgens wordt onderzocht

kruistabellen dat respondenten die de Oostvaarderplassen

in welke mate deze factoren verband houden met

eerder bezochten, relatief vaker een zeer positieve

opvattingen en gedragingen over wildernis (§ 9.7.2). De

waardering toekennen aan het wildernisgebied (54,2%

factoren die in de analyse van de enquêteresultaten

tegenover 33,0% van de respondenten die de

worden meegenomen zijn leeftijd, geslacht,

Oostvaardersplassen niet eerder bezochten). Daarnaast

opleidingsniveau, politieke voorkeur, nationaliteit en

blijkt dat des te vaker een respondent informatie over de

betrokkenheid bij een natuur- of milieuorganisatie

Oostvaardersplassen ontvangt, des te groter de kans dat de

meegenomen.

respondent de Oostvaardersplassen als wildernisgebied
een zeer positieve waardering toekent.
Deze verband blijken echter niet op te gaan voor

9.7.1

Natuurbeelden en individuele en
contextuele factoren

wildernisgebied de Biesbosch: hier blijkt uit de
kruistabellen en Chi-kwadraattoetsen dat er geen

Omdat relatief weinig respondenten een esthetisch of

statistisch significant verschil bestaat tussen respondenten

functioneel natuurbeeld hebben geschiedt de toetsing van

die wel of niet de Biesbosch bezochten met betrekking tot

deze hypothese op basis van het brede en wildernis

hun opvattingen over het wildernisgebied, en ook niet

natuurbeeld, welke wel goed vertegenwoordigd zijn onder

tussen respondenten die meer of minder informatie over

de respondenten (zie ook § 9.1.1). Aan de hand van diverse

de Biesbosch ontvangen en hun opvattingen hierover. Bij

kruistabellen en Chi-kwadraattoetsen is geanalyseerd of de

de kruistabel van de laatste twee variabelen is vanwege

factoren leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit

een te lage celvulling geen Chi-kwadraattoets uitgevoerd.

en betrokkenheid bij een natuur- of milieuorganisatie van
invloed zijn op de natuurbeelden van de respondenten (het

Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden dat

brede en wildernis natuurbeeld) (tabellen B7.15). Vanwege

hypothese 6 geldig is voor wildernisnatuur en

onvoldoende celvulling voor de factor politieke partij en

wildernisgebied de Oostvaardersplassen, maar niet voor

omdat deze niet gemakkelijk in stromingen gehercodeerd

wildernisgebied de Biesbosch. Met betrekking tot

kan worden, kan het mogelijke verband tussen deze

wildernisnatuur en de Oostvaardersplassen geldt dat hoe

variabelen en natuurbeelden niet met een Chi-

meer kennis een respondent heeft in de vorm van

kwadraattoets getoetst worden. De variabele

opgedane ervaringen of verkregen informatie, des te

opleidingsniveau is voorafgaand aan de toetsing

positiever de opvattingen hierover.

gehercodeerd naar drie klassen om aan de voorwaarde van
celvulling van de Chi-kwadraattoets te voldoen.

9.7 Pluralisme opvattingen

Uit de kruistabel van de variabelen natuurbeelden en
geslacht komt naar voren dat relatief meer mannen dan

Hypothese 7: Verschillende groepen in de samenleving

vrouwen een wildernis natuurbeeld hebben (51,1%

hebben verschillende natuurbeelden en denken anders over

tegenover 30,7% van de vrouwen) en dat relatief meer

en gedragen zich anders met betrekking tot

vrouwen dan mannen een breed natuurbeeld hebben

wildernisnatuur en wildernisgebieden.

(69,3% tegenover 48,9% van de mannen). Voorts blijkt uit
de kruistabel van de variabelen natuurbeelden en leeftijd

Deze hypothese wordt getoetst aan de hand van de

dat jongere respondenten relatief vaker een wildernis

enquête. Deze hypothese zou aanvankelijk voor de factor

natuurbeeld hebben dan oudere respondenten: 49,1%

leeftijd en een mogelijk verband met wildernisbeelden ook

(leeftijdsklasse jonger dan 25 jaar) en 55,8% (25 tot 35 jaar)
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tegenover percentages tussen 26,9% en 37,9% voor
leeftijdsklassen vanaf 35 jaar. De vier hogere
leeftijdsklassen (boven de 35 jaar) hebben relatief vaker
een breed natuurbeeld dan de twee jongere
leeftijdsklassen. Zo heeft 68,1% van de 35 tot 45 jarigen
een breed natuurbeeld, 73,3% van de 45 tot 55 jarigen,
62,1% van de 55 tot 65 jarigen en 62,5% van de
respondenten van 65 jaar en ouder. Dit tegenover 50,9%
(jonger dan 25 jaar) en 44,2% (25 tot 35 jaar). De
respondenten tussen 25 en 35 jaar hebben relatief het
vaakst een wildernis natuurbeeld en de respondenten
tussen 45 en 55 jaar hebben relatief het vaakst een breed
natuurbeeld. Uit de kruistabel van de variabelen
natuurbeelden en het al dan niet steunen van een natuurof milieuorganisatie blijkt dat er tussen de respondenten
die wel steunen en de respondenten die niet steunen
weinig verschil zit qua natuurbeelden. Respectievelijk
38,6% tegenover 36,9% heeft een wildernis natuurbeeld.
Uit de kruistabel van natuurbeelden en opleidingsniveau
blijkt dat respondenten met een hoog opleidingsniveau
relatief het vaakst een wildernis natuurbeeld hebben
(42,2% tegenover 40,0% met een laag opleidingsniveau en
32,8% met een middelhoog opleidingsniveau). Voorts blijkt
dat respondenten met een middelhoog opleidingsniveau
relatief het vaakst een breed natuurbeeld hebben (67,2%
tegenover respectievelijk 60,0% en 57,8% voor een laag en
hoog opleidingsniveau). Tot slot blijkt uit de kruistabel
over natuurbeelden en nationaliteit dat respondenten met
een Nederlandse nationaliteit relatief net iets vaker een
breed natuurbeeld hebben dan de respondenten met een
niet-Nederlandse nationaliteit (62,0% tegenover 60,0%).
Uit de Chi-kwadraattoetsen van natuurbeelden met leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit en betrokkenheid
bij een natuur- of milieuorganisatie blijkt dat er een
statistisch significant verband bestaat tussen
natuurbeelden en geslacht en natuurbeelden en leeftijd,
maar niet tussen natuurbeelden en steun aan een natuurof milieuorganisatie, opleidingsniveau en nationaliteit. Met
betrekking tot nationaliteit is dit niet verwonderlijk
aangezien het in de theorie met name gaat over een
verschil tussen Westerse en niet-Westerse nationaliteiten,
en de meeste respondenten zonder Nederlandse
nationaliteit in dit onderzoek een Belgische nationaliteit
hebben. Mogelijk was er wel een verband gevonden tussen
natuurbeelden en de drie individuele factoren die nu niet
van invloed bleken, wanneer er meer respondenten met
een functioneel of esthetisch natuurbeeld deelgenomen
hadden aan de enquête.

9.7.2

Wildernis en individuele en contextuele
factoren

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat leeftijd en
geslacht van invloed zijn op natuurbeelden (het brede en
wildernis natuurbeeld). De vraag is nu of deze factoren ook
van invloed zijn op wildernisbeelden, en of de andere
factoren hier wel van invloed zijn waar ze dat niet waren
bij natuurbeelden. Wildernisbeelden zijn opgebouwd uit
een cognitieve, normatieve en expressieve dimensie. Per
dimensie van wildernisbeelden wordt met kruistabellen en
Chi-kwadraattoetsen geanalyseerd of er sprake is van
verbanden. De variabelen politieke voorkeur en
nationaliteit worden niet meegenomen in de analyse,
omdat de resultaten van deze variabelen niet voldoen aan
de eisen van celvulling bij een Chi-kwadraattoets. Wel
meegenomen in de analyse worden de individuele factoren
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en betrokkenheid bij
een natuur- of milieuorganisatie. Om voor deze vier
variabelen te toetsen of er een verband bestaat met
wildernisbeelden zijn 48 Chi-kwadraattoetsen uitgevoerd
(tabellen B7.16 - B7.19). Om de resultaten van de toetsen
overzichtelijk weer te geven is in tabel B6.25 per
combinatie van variabelen aangegeven waartussen een
statistisch significant verband aanwezig is. De cognitieve
en normatieve dimensie van wildernisbeelden worden
getoetst aan de hand van een per individu verschillend
cognitief of normatief oordeel over deze thema’s. Binnen
de expressieve dimensie van wildernisbeelden wordt fysiek
en virtueel gedrag onderscheiden. Deze dimensie wordt
dan ook getoetst aan de hand van verschillende aspecten
van deze dimensie: fysiek gedrag in de vorm van een
bezoek (aan wildernisnatuur of de wildernisgebieden) en
virtueel gedrag (over wildernisnatuur en de
wildernisgebieden).
Geslacht (tabellen B7.16) blijkt niet van invloed op de
cognitieve dimensie van wildernisnatuur, de
Oostvaardersplassen en de Biesbosch en daarmee dus niet
van invloed op de cognitieve dimensie van
wildernisbeelden. De vrouwelijke respondenten hanteren
dus geen andere definitie van wildernisnatuur dan de
mannelijke respondenten en beoordelen de
Oostvaardersplassen en Biesbosch niet verschillend op hun
mate van wildernis.
Geslacht is wel van invloed op de normatieve opvattingen
over wildernisnatuur en de Oostvaardersplassen, maar niet
op normatieve opvattingen over de Biesbosch. Mannen zijn
relatief vaker zeer positief over de Oostvaardersplassen als
wildernisgebied (53,5% tegenover 37,8% van de vrouwen),
terwijl vrouwen vaker neutraal of positief reageren op
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normatieve stellingen over de Oostvaardersplassen

één aspect van de expressieve dimensie van invloed op

(respectievelijk 10,2% en 52,0% tegenover 7,5% en 39,0%

wildernisbeelden, namelijk bij bezoek aan de Biesbosch.

van de mannen). Vrouwen uiten zich ook vaker neutraal of

Hierbij zijn respondenten jonger dan 35 jaar relatief

positief over wildernisnatuur (respectievelijk 7,0% en 72,7%

minder vaak in de Biesbosch geweest dan respondenten

tegenover 4,0% en 59,0% van de mannen) en mannen zich

boven de 35 jaar. Uit de kruistabellen van wildernisbeelden

vaker zeer positief (37,0% tegenover 20,3% van de

met de variabele leeftijd kwamen wel enkele tendensen

vrouwen).

naar voren. Zo hebben relatief meer oudere respondenten
(55 jaar en ouder) het wel eens over wildernisnatuur, de

Geslacht blijkt op sommige aspecten van de expressieve

Oostvaardersplassen en de Biesbosch dan jongere

dimensie van wildernisbeelden van invloed. Zo blijkt er een

respondenten (55 jaar en jonger). Er kan geconcludeerd

statistisch significant verband te bestaan tussen geslacht

worden dat de leeftijd van de respondenten gemiddeld

en bezoek aan wildernisnatuur, waarbij mannen relatief

genomen niet van invloed is op hun wildernisbeelden.

vaker in wildernisnatuur zijn dan vrouwen. Vrouwen geven
vaker aan nooit of maximaal één keer per jaar in de

Opleidingsniveau (tabellen B7.18) is niet van invloed op de

wildernisnatuur te zijn (respectievelijk 7,3% en 24,1%

cognitieve dimensie van wildernisbeelden en beperkt van

tegenover 5,5% en 14,0% van de mannen), terwijl mannen

invloed op de andere twee dimensies. Bij de normatieve

vaker meerdere keren per jaar tot een aantal keer per week

dimensie is slechts één verband statistisch significant:

wildernisnatuur bezoeken (80,5% tegenover 68,6% van de

namelijk tussen opleidingsniveau en opvattingen over de

vrouwen). Ook bestaat er een statistisch significant

Oostvaardersplassen. Uit de bijbehorende kruistabel blijkt

verband tussen geslacht en bezoek aan wildernisgebied de

dat relatief meer respondenten met een hoog

Oostvaardersplassen, waarbij relatief meer mannen dan

opleidingsniveau zeer positief zijn over wildernisgebied de

vrouwen in het wildernisgebied zijn geweest (62,0%

Oostvaardersplassen dan respondenten met een laag of

tegenover 42,7% van de vrouwen). Ook de Biesbosch is

middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 51,6%, 33,3%

relatief vaker door mannen dan vrouwen bezocht (65,5%

en 35,4%). Voorts blijkt dat relatief meer respondenten met

tegenover 57,0%). Ook dit verband is statistisch significant.

een laag opleidingsniveau neutraal zijn over de

Qua virtueel gedrag blijken mannen ook actiever dan

Oostvaardersplassen dan respondenten met een

vrouwen. Zo bespreken mannen hun opvattingen over

middelbaar of hoog opleidingsniveau (respectievelijk

wildernisnatuur relatief vaker met anderen (87,5%

16,7%, 10,1% en 7,0%). Uit de Chi-kwadraattoets blijkt dat

tegenover 75,0% van de vrouwen), en ook opvattingen

er een statistisch significant verband bestaat tussen

over de Oostvaardersplassen delen mannen relatief vaker

opleidingsniveau en normatieve opvattingen over

met anderen (84,5% tegenover 68,2% van de vrouwen).

wildernisgebied de Oostvaardersplassen. Tussen de

Deze verbanden zijn statistisch significant. Met betrekking

variabelen opleidingsniveau en normatieve opvattingen

tot de Biesbosch komt dit verband niet naar voren: hoewel

over wildernisnatuur of wildernisgebied de

uit de kruistabel blijkt dat mannen relatief vaker hun

Oostvaardersplassen bestaan echter geen verbanden.

opvattingen over de Biesbosch delen (60,8% tegenover
55,1% van de vrouwen), is dit verband niet statistisch

Bij de expressieve dimensie van wildernisbeelden houdt

significant. Kortom, met betrekking tot het verband tussen

opleidingsniveau slechts met één aspect significant

geslacht en de expressieve dimensie van wildenrisbeelden

verband, namelijk met bezoek aan de Oostvaardersplassen.

is gebleken dat de mannelijke respondenten over het

Relatief meer respondenten met een hoog

algemeen actiever gedrag met betrekking tot wildernis

opleidingsniveau hebben de Oostvaardersplassen wel eens

vertonen dan de vrouwelijke respondenten, zowel wat

bezocht dan respondenten met een middelbaar

betreft fysiek gedrag als bij het delen van hun opvattingen.

opleidingsniveau, en laatstgenoemde groep vervolgens
meer dan respondenten met een laag opleidingsniveau

De factor leeftijd (tabellen B7.17) blijkt niet significant van

(respectievelijk 54,7%, 50,0% en 31,8%). Hetzelfde verband

invloed op cognitieve en normatieve opvattingen over

gaat op voor de Biesbosch (respectievelijk 63,5%, 59,0%

wildernis. Dit geldt voor zowel wildernisnatuur in het

den 51,5%), maar dit verband is niet statistisch significant.

algemeen als de twee wildernisgebieden. Uit de

Relatief meer respondenten met een hoog

kruistabellen blijkt overigens wel dat respondenten onder

opleidingsniveau hebben het wel eens over de Biesbosch

de 55 jaar de Oostvaardersplassen en Biesbosch relatief

en de Oostvaardersplassen dan respondenten met een laag

iets vaker als wildernisnatuur beschouwen dan

of middelbaar opleidingsniveau, maar ook deze verbanden

respondenten boven de 55 jaar, maar deze verbanden zijn

zijn niet statistisch significant. Kortom, er blijkt geen

niet statistisch significant. Voorts blijkt leeftijd slechts op
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duidelijk verband te bestaan tussen opleidingsniveau en de

dimensie van wildernisbeelden, namelijk 7 keer. Tot slot

expressieve dimensie van wildernisbeelden.

houdt de factor steun aan een natuur- of milieuorganisatie
met alle aspecten van de normatieve en expressieve

Het al dan niet betrokken zijn bij een natuur- of

dimensie van wildernisbeelden een statistisch significant

milieuorganisatie (tabellen B7.19) blijkt niet van invloed

verband. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hypothese

op de cognitieve dimensie van wildernisbeelden, maar wel

7 geldig is voor de individuele factoren geslacht en het

op de normatieve dimensie. Uit de kruistabellen valt af te

steunen van een natuur- of milieuorganisatie, maar niet

lezen dat voor zowel wildernisnatuur als wildernisgebied

met betrekking tot de cognitieve dimensie van

de Oostvaardersplassen en Biesbosch, respondenten die

wildernisbeelden.

een natuur-of milieuorganisatie steunen (als lid, donateur
of vrijwilliger), relatief vaker zeer positief zijn over
wildernisnatuur, wildernisgebied de Oostvaardersplassen
en de Biesbosch (respectievelijk 30,3%, 47,7% en 51,0%
tegenover 17,1%, 33,5% en 47,7% van de respondenten die
geen natuur- of milieuorganisatie steunen). In alle drie de
gevallen (wildernisnatuur, Oostvaardersplassen en
Biesbosch) blijkt er een statistisch significant verband te
bestaan tussen de normatieve opvattingen en het steunen
van een natuur- of milieuorganisatie.
Voorts blijkt er een statistisch significant verband tussen
het steunen van een natuur- of milieuorganisatie en alle
aspecten van de expressieve dimensie van
wildernisbeelden. Zo komen relatief meer respondenten
die een natuur- of milieuorganisatie steunen wel eens in
wildernisnatuur, wildernisgebied de Oostvaardersplassen
en wildernisgebied de Biesbosch (respectievelijk 95,9%,
56,0% en 63,2% tegenover 87,3%, 34,8% en 52,5% van de
respondenten die geen natuur- of milieuorganisatie
steunen). Ook hebben relatief meer respondenten die een
natuur- of milieuorganisatie steunen het wel eens over
wildernisnatuur, wildernisgebied de Oostvaardersplassen
of wildernisgebied de Biesbosch (respectievelijk 85,2%,
80,6% en 60,8% tegenover 65,8%, 58,0% en 47,0% van de
respondenten die geen natuur- of milieuorganisatie
steunen).
Wanneer alle combinaties van variabelen en de statistisch
significante verbanden naast elkaar gezet worden (tabel
B6.25) kan per dimensie en per individuele variabele
afgelezen worden welke verbanden er tussen de
individuele factoren en wildernisbeelden bestaan. Zo blijkt
geen enkele individuele factor van invloed op de
cognitieve dimensie van wildernisbeelden. Dit betekent dat
verschillen in de definities van wildernis die de
respondenten hanteren niet te wijten zijn aan verschillen
in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau of het al dan niet
steunen van een natuur- of milieuorganisatie. Voorts blijkt
leeftijd op één statistisch significant verband na niet van
invloed op wildernisbeelden. Ook opleidingsniveau is
zelden van invloed (2 verbanden). De factor geslacht is
relatief vaak van invloed op de normatieve en expressieve
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10.
Reflectie op de
monitoringsmethoden
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10.1

Enquête
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10.2

Coosto
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Na de resultatenanalyse van het empirisch onderzoek naar

vragen ontbraken (met name met betrekking tot grote

maatschappelijke opvattingen en gedragingen omtrent

grazers in wildernisgebieden). Tussen deze twee vormen

wildernis (hoofdstuk 8 en 9), wordt in dit hoofdstuk

van kritiek is niet eenvoudig een middenweg te vinden en

gereflecteerd op de uitvoering van het empirisch deel en

er mag op basis van de opmerkingen van de deelnemers

de geschiktheid van de toegepaste onderzoeksmethoden

met betrekking tot de omvang dan ook geconcludeerd

voor de maatschappelijke monitoring over wildernis.

worden dat de huidige enquête (in oog houdend dat het
hier om een kwantitatieve onderzoeksmethode gaat) een

De monitoring van maatschappelijke opvattingen en

geschikte omvang en mate van diepgang heeft. Een

gedragingen omtrent wildernis werd in dit

bondigere formulering van met name de vragen over

scriptieonderzoek aanvankelijk vormgegeven met een

natuurbeelden is wenselijk (enquêtevraag 2-5), maar het

enquête en analyse met behulp van het programma

evenwicht tussen een bondige formulering en een

Coosto. De enquête betreft een online en openbare

voldoende genuanceerde vraagstelling is hierbij complex

vragenlijst in te vullen op de website

(zie hoofdstuk 8 voor een toelichting op de enquêtevragen

www.watisjouwnatuur.nl (zie hoofdstuk 7). Via deze

in relatie tot respons). De overige reacties van deelnemers

website is ook een tekenwedstrijd uitgezet om zowel de

op de enquête zijn overwegend (zeer) positief. Waar

website aantrekkelijker te maken als data over

mogelijk en van toegevoegde waarde voor de monitoring

wildernisbeelden onder kinderen te verzamelen.

zijn opmerkingen van deelnemers meegenomen in deze

Aangezien de dataverzameling van kindertekeningen geen

reflectie op de enquête als monitoringsmethode. De

duurzaam onderdeel van de monitoring uitmaakt wordt

meeste opmerkingen betroffen echter een aanvullende

deze in dit reflectiehoofdstuk verder buiten beschouwing

verantwoording of toelichting op de door de deelnemer

gelaten (de resultaten van deze onderzoeksmethode zijn in

gegeven enquêteantwoorden, of een uiting van

hoofdstuk 9 besproken).

waardering met betrekking tot het onderzoek.

10.1 Enquête

Naast enkele technische aanpassingen die reeds tijdens de
pilot zijn doorgevoerd in de enquête (zie § 8.1) kunnen
voor een eventuele toekomstige monitoring enkele andere

De enquête blijkt een goede onderzoeksmethode om

wijzingen in overweging worden genomen:

maatschappelijke opvattingen en gedragingen omtrent

-

antwoorden of toelichtingen vervangen door, of

wildernis via internet nauwkeurig in kaart te brengen. Op

aanvullen met, beeldmateriaal.

basis van de eerste proefperiode waarvan de resultaten in
dit hoofdstuk zijn geanalyseerd is, kan de enquête voor

-

oogopslag zien wat de omvang van de vraag is.

enquête een abstract construct meet welk niet eerder op
-

De vragen waar mogelijk bondiger formuleren,
zonder af te doen aan de complexiteit van het thema.

de enquête vrij omvangrijk. Gemiddeld waren de 544
deelnemers 21,4 minuten bezig met de enquête (tabel

De twee blokken met stellingen over wildernisnatuur
samenbrengen tot één blok, zodat deelnemers in één

toekomstig gebruik geoptimaliseerd worden. Omdat de
een vergelijkbare wijze maatschappelijk is onderzocht, is

Waar mogelijk fragmenten van enquêtevragen, -

-

De vraag met betrekking tot politieke voorkeur

B7.20). De mediaan van de enquêteduur is echter 16,4

schrappen omdat enkele deelnemers aangaven deze

minuten, wat betekent dat een aantal deelnemers sterk

vraag niet te willen beantwoorden (met mogelijk een

naar boven uitschoten qua duur. De kortste duur bedroeg

verlaagde respons tot gevolg) en omdat de respons

5,58 minuten en de langste 288,9 minuten. Dit komt

per politieke partij (en met name op de meer rechtse

doordat een online enquête eenvoudig tijdelijk

partijen) te laag is om uiteindelijk iets te zeggen over

geminimaliseerd en op een ander moment vervolgd kan

het verband tussen politieke voorkeur en opvattingen

worden.

en gedragingen omtrent wildernis.
-

Het lettertype eventueel aanpassen of vergroten.

Respondenten die hun antwoorden nader willen toelichten

Twee respondenten gaven aan het lettertype liever

of opmerkingen op de enquête willen uiten, hebben

groter te zien, dit kan liggen aan een afwijkende
weergave hiervan op hun beeldscherm.

hiervoor aan het einde van de enquête de mogelijkheid. In
totaal plaatsten 134 van de 544 deelnemers een opmerking

-

subjectieve kenmerken van wildernis opgedaan

bij de enquête. Sommige deelnemers plaatsen als

tijdens ervaringen in specifieke wildernisgebieden.

opmerking aan het einde van de enquête dat ze deze
graag bondiger zagen. Andere deelnemers uitten echter
juist meer diepgang te willen en het gevoel te hebben dat

De enquête uitbreiden met belevingsvragen over

-

In hetzelfde kader van de wildernisbeleving in
wildernisgebieden, en gezien het grote aantal
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-

respondenten dat de Biesbosch en/of

wordt en waarvan het originele bericht geen titel bevat,

Oostvaardersplassen wel eens bezocht had, een

niet in de lijst met berichten worden opgenomen. Hiermee

slotvraag toevoegen bij deze respondenten waarin

worden waarschijnlijk veel reacties ‘gemist’. Coosto biedt

hun ze de vraag wordt voorgelegd in welke mate ze

wel de mogelijkheid ‘discussies’ te analyseren. Dit houdt in

daadwerkelijk een gevoel van wildernis hebben

dat binnen de omgeving van Coosto de discussie waar een

ervaren in de gebieden (dus naast opvattingen ook

fragment met zoekterm deel van uitmaakt bekeken kan

gedrag). Deze vraag is wellicht ook een interessante

worden. Op deze manier kunnen alle losse

toevoeging op kleinschalige wildernisenquêtes die

discussieberichten gelezen en geanalyseerd worden. Echter

gehouden kunnen worden onder de bezoekers van de

kan dit alleen in het programma, en zijn deze andere

nieuw in te richten wildernisbuitencentra in de

discussieberichten (zonder zoekterm, maar veelal wel over

wildernisgebieden.

hetzelfde onderwerp) niet te exporteren met de gehele lijst

De enquête kan in de toekomst desgewenst

aan berichten en tellen niet mee voor het aantal berichten

uitgebreid worden met andere wildernisgebieden,

dat de zoekopdracht opleverde of de berekening van het

waarbij eventueel de wildernisgebieden per

sentiment. Tot slot is het programma niet feilloos in het

deelnemer kunnen verschillen, om zo een breed

beoordelen van sentiment, onder andere omdat het geen

mogelijk aantal casestudies en praktijkervaringen mee

sarcasme of ironie kan interpreteren. Ook worden relatief

te kunnen nemen in de analyse.

veel berichten onterecht als neutraal gemarkeerd.

Al met al is gebleken dat de online enquête een zeer

Coosto blijkt met betrekking tot het in kaart brengen en

geschikt middel is voor de monitoring van

monitoren van maatschappelijke opvattingen en

maatschappelijke opvattingen en gedragingen omtrent

gedragingen omtrent wildernis geen geschikt hulpmiddel.

wildernis. De enquête maakt het mogelijk snel van veel

Het programma levert met betrekking tot abstracte

deelnemers inzichtelijk te krijgen wat er maatschappelijk

thema’s waar uiteenlopende begrippen van bestaan, zoals

gezien speelt met betrekking tot het thema. Het

wildernis, geen betrouwbare monitoring op. Het

kwantitatieve karakter van deze onderzoeksmethode

programma kan daarentegen wel nuttige informatie

maakt het echter moeilijk ruimte voor individuele

opleveren met betrekking tot een zoekopdracht waarvan

diepgang te creëren. Wellicht kan de momenteel

meer overeenstemming heerst over de betekenis. Zo is het

kwantitatieve monitoring over wildernis in de toekomst

goed voor te stellen dat met betrekking tot organisatie- of

aangevuld worden met meer kwalitatief onderzoek naar

gebiedsnamen (die niet ook een andere populaire

maatschappelijke opvattingen en gedragingen met

betekenis kennen), zoals Staatsbosbeheer of de

betrekking tot wildernis (zie ook ideeën voor

Oostvaardersplassen een analyse met behulp van Coosto

vervolgonderzoek in hoofdstuk 12).

zeer nuttige resultaten kan opleveren. Hoe complexer
echter de zoekopdracht (bijvoorbeeld in combinatie met

10.2 Coosto

het abstracte thema wildernis), hoe kleiner de kans lijkt te
zijn dat de zoekopdracht de gewenste resultaten oplevert.
Echter dienen ook dan de resultaten nader geanalyseerd te

De tweede verkende onderzoeksmethode van de

worden, bijvoorbeeld omdat reacties rondom een bericht

monitoring over wildernis is de Coosto analyse. Met

met de zoekterm niet automatisch worden meegenomen

betrekking tot dit onderzoek is het belangrijkste voordeel

of omdat vrij veel van de berichten die Coosto vindt op

van Coosto de mogelijkheid snel veel informatie

sociale media, afkomstig zijn van grote organisaties of de

inzichtelijk te krijgen over een bepaald thema en via

overheid, wat een zoektocht naar puur ‘maatschappelijke’

monitoring het verloop van de berichtgeving over dit

opvattingen vervuilt. Kortom, Coosto doet wat het beloofd,

thema in kaart te brengen. Een belangrijk nadeel van

namelijk vinden wat qua zoekopdracht ingevuld wordt,

werken met Coosto is dat een analyse minder ‘gerichte’

maar niet (volledig) wat gewenst wordt, namelijk alle

informatie oplevert en de data ‘vervuild’ is met

reacties met betrekking tot een bepaald thema in kaart

berichtgeving die wel voorbeelden hiervan in bijlage 2).

brengen. Coosto is goed bruikbaar als eerste verkenning

Ook is niet te achterhalen wat de context of argumentatie

en inventarisatie van publieksreacties naar een thema waar

achter het bericht op internet was, maar dit is meer een

weinig overeenstemming over bestaat met betrekking tot

kenmerk van een online analyse van berichtgeving dan een

de betekenis, maar voordat daadwerkelijk actie wordt

nadeel van Coosto. Een ander (groot) nadeel aan Coosto is

ondernomen op basis van een verkenning met behulp van

dat reacties op een bericht over het betreffende

Coosto dient een nadere (handmatige) analyse van de

onderwerp, waar de zoekterm niet nogmaals in genoemd
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verkregen resultaten in kaart te brengen wat er precies
met de zoekopdracht wel (en niet) is verkregen.
De maatschappelijke monitoring over wildernis vormt een
‘graadmeter’ om maatschappelijke opvattingen en
gedragingen omtrent wildernis in kaart te brengen, maar
niet om ‘ophef’ over dit thema te voorspellen. Dit was ook
niet het geval geweest als Coosto wel een nuttig
hulpmiddel in de monitoring over wildernis had gevormd.
Immers hoeft maatschappelijke ophef niet vooraf te gaan
aan aandacht voor een thema in de politiek of media;
andersom is dit ook goed denkbaar, dus dat
maatschappelijke aandacht volgt na een mediabericht of
politieke gebeurtenis of (natuur)beleidsmaatregel, of
bijvoorbeeld een koud seizoen in de Oostvaardersplassen
(zie ook ideeën voor vervolgonderzoek in hoofdstuk 12).
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“The romantic legacy means that
wilderness is more a state of mind than a
fact of nature, and the state of mind that
today most defines wilderness is wonder.”
(Cronon, 1995b, p. 88)

11.
Conclusie
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De literatuurstudie en het exploratief empirisch onderzoek

vele expressieve aspecten die de respondenten aan

naar maatschappelijke opvattingen en gedragingen

wildernis toekennen blijkt dat wildernis wellicht meer om

omtrent wildernis hebben de relatie tussen natuurbeelden

een gevoel dan om een objectief aanwijsbare externe

en wildernis inzichtelijk gemaakt. Centraal in dit

werkelijkheid gaat. Wildernisnatuur wordt door de meeste

scriptieonderzoek staat de vraag “In hoeverre zijn

respondenten ervaren als iets anders, losstaand van de

natuurbeelden van Nederlanders van invloed op hun

mens. Op de meeste aspecten zien de respondenten

opvattingen en gedrag omtrent wildernis?”. Het online

wildernis op een vergelijkbare wijze als de

enquêteonderzoek onder 544 respondenten, de analyse

wildernispraktijken van natuurbeheer, maar zij hanteren

van kindertekeningen en de Coosto analyse maken het

hierbij een relatief bredere definitie van wildernis en uiten

mogelijk aan de hand van vier deelvragen een antwoord

zich veelal kritisch over de aanwezigheid van (veel)

op deze vraag te formuleren.

recreanten in wildernis. Desalniettemin bleek uit de
analyse van beoordelingen van foto’s op hun mate van

Welke opvattingen en gedragingen hebben Nederlanders

wildernis dat de respondenten ondanks hun vaak brede

over wildernisnatuur en wildernisgebieden?

opvatting van wildernis, beelden van Nederlandse
landschappen met ‘wildernis volgens het beheerbeleid’ als

Wildernis is onder de respondenten een veelbesproken

het ‘meest wildernis’ waarderen.

thema. De respondenten zoeken wildernisnatuur frequent
op. Wildernisnatuur wordt door de meeste respondenten

De respondenten spreken overwegend over wildernis in

hoofdzakelijk ervaren als plek voor ontspanning en

termen van haar intrinsieke waarde. Ze kennen wildernis

verwondering. De meeste respondenten ervaren er een

veelal waarden toe waarbij het belang voor de mens

gevoel van vrijheid en grootsheid van de natuur. Ook de

ondergeschikt is aan dat voor de natuur. De respondenten

wildernisgebieden de Oostvaardersplassen en Biesbosch

hechten veel belang aan wildernis en het creëren van

zijn door veel respondenten reeds bezocht en verreweg de

nieuwe wildernis in Nederland, maar stellen hierbij het

meeste overige respondenten willen de gebieden graag

belang van de natuur boven dat van de mens. Ook zijn

eens bezoeken. De Oostvaardersplassen en Biesbosch

verreweg de meeste respondenten van mening dat er voor

worden in hoge tot zeer hoge mate als wildernis ervaren,

wildernis in Nederland ruimte is en geboden dient te

waarbij de respondenten de Oostvaardersplassen

worden. Onenigheid bestaat onder de respondenten over

gemiddeld ‘sterker’ als wildernisnatuur zien dan de

de wijze waarop deze wildernis tot stand dient te komen

Biesbosch.

en vervolgens in beheer dient te worden gehouden. Met
name over het beheer van fauna in wildernis heerst relatief

Uit de analyse van de enquêteresultaten is gebleken dat de

weinig overeenstemming. Dit komt ook naar voren in de

544 respondenten uiteenlopende visies op wildernis

normatieve stellingen over de wildernisgebieden. Met

hebben. Onder de respondenten heerst onenigheid over

name over het beheer van grazers in de

wat wildernis is, hoe mensen met wildernis in Nederland

Oostvaardersplassen heerst onder de respondenten minder

dienen om te gaan en hoe wildernis ervaren wordt. Uit de

overeenstemming dan over de andere normatieve

definities van wildernis van de respondenten bleek dat er

stellingen. Dit toont wederom de gevoeligheid van dit

weinig overeenstemming bestaat over de cognitieve

thema, in vergelijking met de andere aspecten van het

aspecten van de definitie. Waar de één wildernisnatuur

wildernisbeleid. Desalniettemin zijn de opvattingen over

mogelijk acht op kleine schaal binnen de bebouwde kom,

het wildernisbeleid in de Biesbosch en Oostvaarderplassen

beperkt de ander zich in een definitie van wildernis tot

overwegend positief tot zeer positief.

omvangrijke en moeilijk begaanbare natuurgebieden.
Cognitieve elementen als fauna en flora worden door veel

Uit de analyse van de enquêteresultaten is naar voren

respondenten in hun definitie van wildernis opgenomen.

gekomen dat de 544 respondenten gemiddeld een positief

Over de normatieve aspecten van de definitie zijn de

tot zeer positief beeld van wildernis hebben. De algehele

respondenten het echter vrijwel unaniem eens: in wildernis

steun onder de respondenten voor wildernis is groot. De

hoort geen menselijke invloed. ‘Ongerept’ is een term die

respondenten zijn over het algemeen positief tot zeer

velen aan wildernis verbinden. Dit is ook op te maken uit

positief over bestaande en nieuw te creëren wildernis in

de analyse van tekeningen. Op de tekeningen die wildernis

Nederland. Zij erkennen hierbij met name het belang van

verbeelden zijn vrijwel geen menselijke invloeden te

wildernis voor natuur an sich.

herkennen. De respondenten kennen zeer uiteenlopende
subjectieve kenmerken aan wildernis toe: zoals ruigheid,
vrijheid, schoonheid, dynamiek, rust en spanning. Uit de
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Hoe verhouden opvattingen en gedragingen van

opvattingen en gedragingen over wildernisnatuur in het

Nederlanders over wildernisnatuur zich tot hun

algemeen en wildernisgebied de Oostvaardersplassen.

opvattingen en gedragingen over wildernisgebieden?
Niet alleen individuele en kennisfactoren bleken verband
Uit de resultatenanalyse van de onderzoekshypothesen

te houden met opvattingen en gedragingen omtrent

kwam naar voren dat de maatschappelijke opvattingen

wildernis, ook de natuurbeelden van respondenten bleken

over wildernisnatuur en de twee wildernisgebieden onder

hierin een rol te spelen. De natuurbeelden van de

de respondenten in grote mate overeenkomen. De

respondenten houden verband met hun cognitieve

vergelijkbare normatieve stellingen over deze twee vormen

opvattingen over wildernisnatuur, maar niet met hun

van wildernis bleken immers in hoge mate vergelijkbaar te

beoordeling van de Biesbosch en Oostvaardersplassen op

zijn beantwoord door de respondenten. Daarnaast

hun mate van wildernis. Natuurbeelden bleken voor zowel

beoordeelden de respondenten zowel de Biesbosch als de

wildernisnatuur als wildernisgebieden de

Oostvaardersplassen in hoge tot zeer hoge mate als

Oostvaardersplassen verband te houden met normatieve

wildernisnatuur. Ook maatschappelijke gedragingen

opvattingen over wildernis, ofwel hoe mensen met

omtrent wildernis bleken vergelijkbaar voor

wildernis in Nederland om te dienen gaan. Met betrekking

wildernisnatuur en de twee wildernisgebieden. Zowel

tot de expressieve dimensie van wildernisbeelden bleken

fysiek gedrag (het bezoeken van wildernis) als virtueel

natuurbeelden geen verband te houden. Dit betekent dat

gedrag (het delen van opvattingen over wildernis) bleek

natuurbeelden sterker verband houden met opvattingen

onder de respondenten niet sterk af te wijken met

over wildernis dan met gedrag omtrent wildernis.

betrekking tot wildernisnatuur en de wildernisgebieden.

Verschillen met betrekking tot wildernisgedrag dienen aan

Ook bleek een bezoek aan de wildernisgebieden verband

andere factoren dan natuurbeelden toegedicht te worden.

te houden met de typering van deze gebieden als
wildernisnatuur. De verwachting dat respondenten

In welke mate zijn online publieksreacties over wildernis

afwijkende opvattingen hanteren over wildernisnatuur in

representatief voor de opvattingen en gedragingen van

het algemeen en concrete natuurgebieden waar

Nederlanders over wildernis?

theoretische wildernisgedachten tot uitvoering zijn
gebracht door natuurbeheerders, bleek onder de

Deze deelvraag is onderzocht aan de hand van een

respondenten niet uit te komen.

vergelijking van de enquêteresultaten met de Coosto
analyse voor zowel wildernisnatuur als wildernisgebied de

Welke factoren zijn van invloed op opvattingen en

Oostvaardersplassen. Op basis van de hiermee verkregen

gedragingen van Nederlanders over wildernisnatuur en

gegevens dient echter geconcludeerd te worden dat deze

wildernisgebieden?

ontoereikend zijn om een uitspraak te doen over de
deelvraag. Hoewel uit de analyse naar voren is gekomen

Uit de analyse van de enquêteresultaten bleek dat de

dat in het geval van wildernisgebied de

opvattingen en gedragingen van de respondenten omtrent

Oostvaardersplassen de online publieksreacties van de

wildernis te categoriseren zijn aan de hand van

Coosto analyse minder positief van sentiment waren dan

natuurbeelden, kennis en enkele individuele factoren.

het sentiment over wildernisgebied de

Wanneer opvattingen en gedragingen omtrent wildernis

Oostvaardersplassen zoals naar voren gekomen uit de

samen als wildernisbeelden worden opgevat, opgebouwd

enquête, is deze vergelijking gebaseerd op een te laag

uit een cognitieve, normatieve en expressieve dimensie,

aantal reacties om een geldige uitspraak te kunnen doen.

blijkt dat de individuele factoren geslacht en het steunen

Daarnaast maken inhoudelijke verschillen tussen de

van een natuur- of milieuorganisatie verband houden met

berichten verkregen met de Coosto analyse en enquête een

wildernisbeelden, maar niet met betrekking tot de

goede vergelijking onmogelijk.

cognitieve dimensie van wildernisbeelden. Dit betekent dat
verschillen in de definities van wildernis die de
respondenten hanteren niet te wijten zijn aan verschillen
in individuele factoren, maar de wijze waarop de
respondenten van mening zijn dat mensen met wildernis in
Nederland dienen om te gaan, en de wijze waarop zij
wildernis ervaren, wel. Kennis, als opgebouwd uit
ervaringen in wildernis en het ontvangen van informatie
over wildernis, bleek een positief verband te houden met
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Slotsom

Natuurbeelden van respondenten houden verband met
hun opvattingen over wildernis, maar niet met hun gedrag
omtrent wildernis. Met name met betrekking tot de
normatieve dimensie van wildernisbeelden, oftewel hoe
mensen met wildernis om dienen te gaan, blijken
natuurbeelden een nuttig beoordelingskader voor de

categorisering van normatieve opvattingen over zowel

transparant verantwoorden van de keuzes met betrekking

wildernisnatuur als wildernisgebied de

tot het implementeren van deze wildernisideeën en hierbij

Oostvaardersplassen. Vanwege een lage respons op het

duidelijk maken welk en wiens ‘wildernisidee’ in een

esthetische en functionele natuurbeeld kon in dit

bepaalde situatie toegepast wordt, kan de discussie over

onderzoek alleen onderscheid gemaakt worden tussen het

dit thema context geven.

brede en wildernis natuurbeeld.
Opvattingen en gedragingen over wildernis zijn in dit
onderzoek samen opgevat als wildernisbeelden.
Wildernisbeelden kennen een cognitieve, normatieve en
expressieve dimensie. Binnen elke dimensie bestaan onder
de respondenten uiteenlopende visies. Om deze te
analyseren en hanteerbaar te maken is het onderscheiden
van een breed en wildernis natuurbeeld, voor met name de
normatieve dimensie van wildernisbeelden, zeer nuttig
gebleken. Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan
de kennisvorming over de maatschappelijke opvattingen
en gedragingen omtrent wildernis in Nederland en
daarmee aan het debat over de wijze waarop we in
Nederland de relatie tussen natuur en mens in de toekomst
verder willen vormgeven, met natuurbeelden als
intersubjectieve interpretatiekaders om verschillen
hierover te categoriseren.
De overwegend (zeer) positieve waardering die
respondenten in dit onderzoek aan wildernis toekennen,
laat zich moeilijk vergelijken met de soms zeer negatieve
berichtgeving over bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen in
diverse media en publieksreacties op internet. Een
verklaring hiervoor kan gevonden worden in het abstracte
niveau waarop de respondenten in dit onderzoek steun
hebben geuit over wildernis en de vertalingen van
dergelijke abstracte en intersubjectieve opvattingen naar
lokaal natuurbeheer. Aangezien mensen zeer verschillend
over wildernis denken, zal geen enkele situatie waarin
‘wildernisideeën’ in de praktijk worden gebracht
overeenkomen met ieders idee van wildernis. Het voorzien
in kennis over wildernis door informatie hierover aan te
bieden kan slechts in beperkte mate maatschappelijk
draagvlak voor een bepaalde vorm van wildernisbeleid
creëren (van den Berg, 2004b, p. 14). Immers worden
wildernisbeelden niet alleen beïnvloed door kennis, maar
ook door meer fundamentele factoren zoals natuurbeelden
en individuele factoren, welke niet veranderbaar zijn door
informatievoorziening over wildernis. Volledige
overeenstemming is gezien de verschillende relatief
duurzame en verschillende wildernisbeelden die mensen
hanteren, mijns inziens, niet realistisch. Wildernisbeleid zal
vanwege het bestaan van verschillende opvattingen welke
onmogelijk allemaal op één plaats gelijktijdig tot
uitwerking kunnen komen, altijd in zekere mate
controversieel blijven (van den Berg, 2004b, p. 14). Het
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12. Ideeën voor
vervolgonderzoek
Tijdens het theoretisch en empirisch onderzoek naar
natuurbeelden en wildernis kwamen er verschillende
onderzoeksvragen en –thema’s naar voren die mogelijk
interessant zijn voor een aansluitend vervolgonderzoek.
Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht.
-

Uit de enquête bleek dat wildernis onder de

-

Politieke en/of media-aandacht omtrent wildernis in

deelnemers voornamelijk om een gevoel gaat en niet

kaart brengen en naast de maatschappelijke

zozeer om bepaalde plekken. De hedendaagse

opvattingen en gedragingen omtrent wildernis leggen

praktijk van natuurbeheer met betrekking tot

om zo in kaart te brengen in welke mate

wildernis is echter veelal juist gericht op bepaalde

maatschappelijke ‘ophef’ over wildernis leidt tot

plaatsen, zoals het implementeren van

politieke ontwikkelingen of berichtgeving in de media

‘wildernisbeleid’ in specifieke natuurgebieden.

en in welke mate juist politieke ontwikkelingen of

Vervolgonderzoek kan de communicatie van

berichtgeving in diverse media leidt tot

natuurorganisaties over het implementeren van

maatschappelijke ‘ophef’. Hier kunnen ook natuurlijke

dergelijk beleid in specifieke natuurgebieden

ontwikkelingen aan toegevoegd worden, zoals een

analyseren en naast de resultaten uit dit onderzoek

warme lente waarin dieren geboren worden of een

leggen en zo in kaart brengen in welke mate de twee

strenge winter waarin veel dieren sterven.

overeenkomen.
-

-

De onderzoekresultaten met betrekking tot de twee

Om volledige en valide uitspraken te kunnen doen

wildernisgebieden (de Biesbosch en de

over het verband tussen natuurbeelden en

Oostvaardersplassen) kunnen aanvullend vergeleken

opvattingen en gedragingen omtrent wildernis, dient

worden met bestaand recreatieonderzoek in deze

het huidige onderzoek uitgebreid te worden door

gebieden, om zo bijvoorbeeld in te schatten wat de

meer deelnemers met een functioneel of esthetisch

invloed van voorlichting en bezoek met betrekking tot

natuurbeeld bij het onderzoek te betrekken.

het (wildernis)natuurbeleid in deze gebieden kan zijn.

De kwantitatieve monitoring over wildernis als

-

Onderzoeken in welke mate de theoretische en

ontworpen voor dit onderzoek aanvullen met

subjectieve ‘wildernisbeleving’ overeenkomt met

kwalitatief onderzoek naar maatschappelijke

wilderniservaringen die bezoekers opdoen in

opvattingen en gedragingen met betrekking tot

wildernisgebieden.

wildernis, bij voorkeur via kwalitatieve focus groep
interviews om ook de invloed van een open discussie
mee te kunnen nemen.
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