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Sinds jaar en dag recreëren we in de buitenlucht. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat 
recreatie, zowel binnen als buiten de stad, een massafenomeen wordt. Dit is toe te schrijven aan 
de toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen, voornamelijk op het gebied van 
mobiliteit (denk aan betaalbare auto’s en vliegreizen). Onderzoekers en overheidsinstanties zijn 
het erover eens dat recreëren in de buitenlucht vele voordelen met zich meebrengt. Allereerst 
heeft buitenrecreatie een positieve uitwerking op gezondheid en welzijn omdat het een 
welkome afleiding is van de hectiek van het dagelijks leven. Daarnaast bevordert recreatie 
de sociale cohesie in een gebied, bijvoorbeeld tussen bewoners met verschillende etnische 
achtergronden. Tot slot is buitenrecreatie uitgegroeid tot een bloeiende economische sector, 
niet alleen in het Westen, maar ook in ontwikkelingslanden, waar de toeristische sector vaak 
een belangrijke bijdrage levert aan het bruto nationaal product.

De groeiende vraag naar recreatiemogelijkheden en het steeds intensievere gebruik van 
natuurlijke landschappen voor recreatieve doeleinden kan echter ook negatieve gevolgen 
hebben voor natuur en milieu, zoals verlies van biodiversiteit, bodemverontreiniging en een 
verminderde waterkwaliteit.

Een robuust recreatie- en landschapsbeleid is noodzakelijk om bezoekersaantallen te 
stroomlijnen en de negatieve effecten van buitenrecreatie zoveel mogelijk te beperken. Vooral 
voor peri-urbane gebieden is dit van belang omdat deze voorzien in de recreatiebehoeften 
van de groeiende stedelijke bevolking. Het opstellen van effectieve strategieën vereist de 
kwantificering van verschillende aspecten van buitenrecreatie; een wetenschappelijke 
uitdaging. Deze uitdaging ligt voornamelijk in het inzichtelijk maken van het subjectieve 
en heterogene karakter van culturele ecosysteemdiensten; waaronder de persoonlijke 
ervaringen van recreanten met betrekking tot hun perceptie en beleving van het landschap. 
Landschapspreferenties die te maken hebben met emoties en ervaringen zijn lastig vertaalbaar 
naar kwantitatieve data. Bovendien vormen buitenrecreanten een buitengewoon diverse groep 
en bestaan er tussen recreanten grote verschillen in hun voorkeuren voor de invulling van hun 
vrije tijd en de keuze voor een recreatiegebied. Tegelijkertijd is diversiteit ook kenmerkend 
voor de recreatiegebieden zelf, die van elkaar verschillen qua karakter en bezoekersprofiel. De 
methoden die worden gebruikt voor het kwantificeren en evalueren van buitenrecreatie dienen 
daarom per situatie te worden afgestemd.

Dit proefschrift heeft als doel om het inzicht te vergroten in de kwantificering van voorkeuren 
voor buitenrecreatie in Europese landschappen. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
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1. Op basis van welke kenmerken kunnen verschillende groepen recreanten van elkaar 
onderscheiden worden?

2. Hoe beïnvloedt de keuze voor de dataverzamelingsmethode de informatie die wordt 
verkregen over voorkeuren voor buitenrecreatie? 

De antwoorden op deze vragen kunnen beleidsmakers helpen hun strategieën voor 
landschapsplanning aan te scherpen zodat ze zowel in de behoeften van verschillende 
recreantengroepen voorzien, als een evenwicht vinden tussen buitenrecreatie en andere 
landschapsfuncties zoals biodiverstiteit. Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift behandelen 
de eerste onderzoeksvraag en geven een karakterisering van verschillende groepen 
buitenrecreanten in Europese landschappen aan de hand van hun voorkeuren voor 
buitenrecreatie. De karakterisering in Hoofdstuk 2 is gebaseerd op een grondige literatuurstudie 
die is gevalideerd tijdens een workshop met experts. Het resultaat is een onderverdeling van 
buitenrecreanten in vijf gebruikersgroepen op basis van hun landschapsvoorkeuren. De door 
mij ontwikkelde geografische kaarten tonen het recreatiepotentieel van landschappen in de 
gehele EU voor de vijf gebruikersgroepen. In Hoofdstuk 3 verschuift de focus van de EU naar 
een specifiek studiegebied. In het Kromme Rijngebied in de provincie Utrecht heb ik een 
typologie gemaakt van verschillende gebruikersgroepen op basis van empirische data over 
demografische kenmerken, bezoekgedrag en landschapsvoorkeuren. 

Hoofdstuk 4 en 5 behandelen de tweede onderzoeksvraag door middel van een vergelijking 
tussen verschillende methoden voor het verzamelen van data over landschapsvoorkeuren. 
Hoofdstuk 4 gaat over lokaal landschapsbeheer en planningsvragen in het Kromme Rijngebied 
die betrekking hebben op het huidige en het potentiële toekomstige gebruik van het landschap 
door buitenrecreanten. Om het huidige en potentiele toekomstige gebruik te meten heb ik 
verschillende empirische methodes toegepast, vergeleken en geëvalueerd. Hoofdstuk 5 gaat 
dieper in op de vergelijking van methoden door rekening te houden met de mogelijkheden en 
beperkingen van elke afzonderlijke methode. Op deze manier worden verschillende aspecten 
van buitenrecreatie vastgelegd, inclusief landschapsvoorkeuren (fysieke, perceptieve en 
culturele elementen) en ruimtelijke voorkeuren die betrekking hebben op waar mensen in 
het landschap recreëren. Ik onderzocht zowel methoden die de directe betrokkenheid van 
respondenten vereisen, zoals een enquête, als methoden die indirecte betrokkenheid vereisen, 
zoals de analyse van sociale media-data. De analyse werd uitgevoerd in twee studiegebieden: 
het Kromme Rijngebied in Nederland en het Zürcher Weinland in Zwitserland. Ik heb 
gekozen voor een vergelijking van twee studiegebieden omdat op deze manier de bevindingen 
toepasbaar zijn buiten de context van één specifieke casus.
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envattingDe resultaten in Hoofdstuk 2 en 3 laten zien dat verschillen tussen gebruikersgroepen 

kunnen worden onderscheiden op basis van informatie over a) landschapsvoorkeur (inclusief 
biologische en fysieke landschapselementen, culturele elementen, perceptieve elementen en 
elementen die betrekking hebben op ‘plaatsgevoel’ (sense of place)), b) bezoekgedrag en c) 
demografische kenmerken. Hoofdstuk 4 en 5 tonen aan dat de keuze voor een bepaalde methode 
grote invloed heeft op de soort data die verkregen wordt over buitenrecreatievoorkeuren. 

De bevindingen van dit proefschrift zijn waardevol voor beleidsmakers en landschapsbeheerders 
omdat ze hun inzicht verschaffen in de verschillende dimensies van recreatievoorkeuren. 
Daarnaast werpt dit proefschrift een licht op de vraag hoe verschillende typen informatie 
over buitenrecreanten verzameld kunnen worden. De onderzoeksresultaten tonen aan dat 
een gestructureerde aanpak om recreatievoorkeuren in kaart te brengen een effectieve manier 
is om onderscheid te maken tussen verschillende recreantengroepen. Deze informatie kan 
belanghebbenden, beleidsmakers en landschapsbeheerders helpen prioriteitsgebieden voor 
buitenrecreatie te identificeren en de wisselende impact op het milieu van verschillende 
recreantengroepen nauwkeuriger in te schatten. 

De inzichten van dit onderzoek bieden handvatten om om te gaan met de ongrijpbaarheid van 
culturele ecosysteemdiensten en buitenrecreatie in het bijzonder. Deze ongrijpbaarheid heeft 
effectief beleid lang in de weg gezeten, met name op het niveau van de nationale overheid. Met 
het oog op een groeiende stedelijke bevolking is buitenrecreatie als culturele ecosysteemdienst 
van onschatbaar sociaal en cultureel belang, zeker met betrekking tot vraagstukken rondom 
overbelasting van recreatiegebieden. Een effectieve en lokaal passende recreatiestrategie is 
cruciaal om in de huidige en toekomstige recreatiebehoefte te voorzien.


