
Wat is het onderzoekprogamma Mensen en Natuur? 
 

Dit vierjarig onderzoekprogramma vloeit voort uit de wens van het 
Ministerie van LNV meer mensen en organisaties te betrekken bij 
het natuurbeleid. Er zijn drie hoofdthema’s in dit programma: 
++++ Mensen voor natuur, gaat over ‘vermaatschappelijking’ van het na-
tuurbeleid. Als je meer zicht hebt op hoe mensen aankijken tegen 
natuur en hoe ze ermee omgaan, dan wordt het gemakkelijker om ze 
meer bij het natuurbeleid te betrekken. 

++++ Natuur voor mensen, bekijkt o.a. mogelijkheden om het agrarisch 
gebied toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor recreatie. Ook 
de relatie tussen verblijfsrecreatie en natuur krijgt aandacht. 

++++ Natuurrendement, daar gaat het om de kosteneffectiviteit van het 
natuurbeleid en samenhang met ander beleid. 

 
Contactpersoon Programma Mensen en Natuur, thema re creatie  
Joke Luttik, 0317-474418,  joke.luttik@wur.nl (www.mensenennatuur.nl) 
 

 
Wie werken verder mee aan deze middag? 
  

Ministerie van LNV , Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) 
en Directie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) (www.minlenv.nl)  
 
Natuurplanbureau,  ondersteunt de rijksoverheid bij de beleidsvorming 
met kennis en informartie over natuur, bos, landschap en milieu en over 
de betekenis voor mensen.  
Wageningen, 0317-474845; Bilthoven 030-2749111 (www.rivm.nl) 
 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum,  verzamelt, bewerkt 
en verspreidt kennis ter versterking en vernieuwing van de recreatie en 
groene ruimte in Nederland.  070-4275454 (www.stichtingrecreatie.nl)  
 
Dienst Sport en Recreatie gemeente Rotterdam,  schept voorwaarden 
voor vrijetijdsbesteding van Rotterdammers en geeft advies m.b.t. 
gebruik van groen in en om de stad  (Postbus 1240, 3000 BE Rotterdam)  
 
Regenboog Advies , onderzoek en advies m.b.t. vraag en aanbod van 
natuur en waarde van natuur.  0317-497647 (www.regenboogadvies.nl) 
 
Facilicom Consult , trainingen en cursussen met het doel de participatie 
van burgers te vergroten.  024-3504437 (www.facili.nl) 

 
 

Recreatiemiddag 
 

Vragers en aanbieders van onderzoek  

naar natuur en recreatie  

ontmoeten elkaar 

 
Datum 25 september 2003 

 
Plaats Houtzaagmolen “De Ster” 

Molenpark 10 
Utrecht 

 
Tijd 13.15  - 16.30 uur 

 
 

U bent van harte welkom op een middag waarbij u een 
overzicht krijgt van de verschillende vragen en 
manieren van aanpak t.a.v. natuur en recreatie, maar 
ook uw steentje bij kunt dragen aan nieuwe ideeën en 
de verdere programmering van onderzoek op dit 
terrein. 

 
 
 

Wie nodigen u uit?  
 

* ALTERRA Research Instituut voor de Groene Ruimte 
 
* Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
 
* Natuurplanbureau  



Achtergrond 
 
Het Nederlands natuurbeleid richt zich op behoud van natuur maar 
ook op de wensen van burgers, met name t.a.v. recreatie in de 
natuur. Toch weten we erg weinig over hoe mensen natuur gebruiken 
voor recreatie, wat ze ervan verwachten en hoe ze het beleven. Een 
overzicht dat gemaakt wordt voor het NPB van onderzoek op dit 
gebied, laat zien dat het veld nog jong is, het onderzoek vaak een ad-
hoc karakter heeft, de initiatieven vaak los staan van elkaar en de 
definitie van natuur beperkt is. 
 
Doel van de bijeenkomst 
 
+ Inzicht geven in de thema’s en typen onderzoek dat gedaan is en 

wat eraan ontbreekt 
 
+ Inzicht en overzicht geven in wat nog (meer/beter) onderzocht 

zou kunnen worden, als vernieuwing, als aanvulling, als pilot, als 
toets, als correctie 

 
+ Concrete onderzoeksvoorstellen en aanbod  van onderzoek, 

voor mogelijke opname in het onderzoeksprogramma “Mensen 
en Natuur” 

 
Wat kunt u verwachten? 
 
+ U kunt “in première” de uitkomsten horen van een project voor 

het Natuurplanbureau over wat er al is en wat niet in dit veld. 
 
+ U kunt onder ervaren leiding uw inzichten, ideeën en mening 

naar voren brengen en in een groter geheel plaatsen met de 
ideeën en het werk van anderen. 

 

 
 
 
Programma 

 
 
13.15 Aankomst  Inschrijving, koffie 
 
13.30 Opening en welkom (Joke Luttik, Alterra, 

onderzoeksprogramma Mensen en Natuur) 
 
13.35 Overzicht en indeling van bestaand en lopend onderzoek 

naar recreatie in de natuur met aandacht voor verschillende 
vragen en methoden (Helena Berends, Regenboog Advies; 
auteur van studie over dit onderwerp voor het NPB). 

 
14.00 Koffie/thee/fris en vorming van groepjes 
 
14.15 Genereren van ideeën: identificatie van nieuwe/aanvullende/ 

ontbrekende/verbeterde ideeën voor onderzoek.  
U krijgt in groepjes de gelegenheid om uw eigen ideeën en 
plannen op een informele maar gestructureerde manier 
kenbaar te maken (Simon Koolwijk, Facilicom Consult) 

 
15.45 Discussie en reactie van prominente onderzoekers en 

beleidmakers: 
• dr. Agnes van den Berg (Alterra) 
• drs. Bea van Golen (Stichting Recreatie Kennis- en 

Innovatiecentrum) 
• drs. Rosemarie Maas (Dienst Sport en Recreatie gemeente 

Rotterdam) 
• dr. Léon Braat (Natuurplanbureau) 
• ing. André Perik (Ministerie LNV) 

 
16.30 Sluiting en borrel 


