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Natuurbetrokkenheid  
 

Het concept natuurbetrokkenheid staat in 
toenemende mate in de belangstelling van 
wetenschap en maatschappij. Aanleiding daarvoor is 
de gedachte dat onze vervreemding van de natuur 
heeft geleid tot de problemen die nu op ons afkomen 
ten aanzien van natuur, milieu en klimaat.  
 
Natuurbetrokkenheid houdt in dat we ons onderdeel voelen van de natuur, dat we ons identificeren met de natuur en dat 
de natuur een deel is van ons zelf-concept. Als je er in slaagt om natuurbetrokkenheid te vergroten, dan versterk je 
intrinsieke motivatie van mensen om zich in te zetten voor natuur, milieu en klimaat. In die zin heeft het concept enorme 
mogelijkheden in de huidige crisis. Die intrinsieke motivatie kan mogelijk sterker zijn dan externe motivatie, bv financieel 
voordeel door belastingmaatregelen.  
Veel natuur(beschermings)organisaties bieden programma’s en voorzieningen in de natuur aan om (indirect) de 
natuurbetrokkenheid van mensen te vergroten. Hierbij kan het gaan om natuureducatie voor kinderen van de 
basisschool, het toegankelijk maken van natuur voor recreatie of bijvoorbeeld de aanleg van een buurttuin of vrijwillig 
landschapsbeheer. Deze programma’s en voorzieningen leggen de basis voor natuurbescherming omdat mensen eerst 
iets moeten hebben met natuur voordat ze het willen gaan beschermen. Er zijn echter nog wel wat vragen rondom de 
effectiviteit en de efficiëntie deze programma’s, zeker gezien de korte tijd die sommige programma’s hebben om mensen 
te raken.  
Doelstellingen van het project zijn: 1. het ontwikkelen een verfijndere methodiek (meetinstrument) om het effect en 
effectiviteit van natuurprogramma’s op natuurnatuurbetrokkenheid aan te tonen. 2. Het doen van aanbevelingen voor 
versterking van effect en effectiviteit van de natuurprogramma’s. 3. Langjarige samenwerking. Op dit moment is het 
project een samenwerking van Hogeschool Van Hall Larenstein, de Provincie Overijsel, IVN Overijsel en Aeres MBO. We 
streven ernaar een gedegen onderzoekskader op te stellen voor het meten van natuurbetrokkenheid, zodat ook 
langetermijneffecten onderzocht kunnen worden.  
 
Projectgegevens  
Looptijd: september 2019 - juli 2020  
Samenwerkende organisaties: Hogeschool Van Hal Larenstein (VHL), Provincie Overijsel, Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid (IVN), Aeres MBO  
Projectleider: Bert van de Wiel, docent / onderzoeker VHL, vanuit het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer, lector Derk 
Jan Stobbelaar.  
KCNL Thema’s: Maatschappelijk Natuurbeheer en Duurzame Stad 
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