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Samenvatting 
 
In de afgelopen decennia is er veel veranderd in het gebruik van natuurgebieden, was 
recreatie voorheen minimaal, tegenwoordig is er een explosie aan toeristische 
activiteiten in de natuur. Deze verandering heeft een enorme invloed op de 
natuurgebieden. De zware belasting op de natuur heeft meer te maken met het gedrag 
van de bezoeker en met het onvoldoende managen van deze groep, dan met het 
absolute aantal bezoekers in een natuurgebied. Goed management, gebaseerd op de 
juiste informatie, kan de negatieve effecten op de natuur verminderen en profijt halen 
uit het aantal bezoekers. Naast het belang van beschermd gebied, hebben de meeste 
natuur gebieden als doel dat ze leerzaam moeten zijn en recreatie moeten kunnen 
bieden. 
 
Dit proefschrift beschrijft het gebruik van Informatie Technologie, in het bijzonder dat 
van mobiele “context-aware” informatie systemen, om de informatievoorziening over 
de natuurgebieden te verbeteren voor de bezoekers. De aannames zijn (1) door het 
introduceren en verbeteren van informatie over het gebied, wordt het gedrag van 
bezoekers milieuvriendelijker. Tegelijk (2) krijgt de beheerder van het gebied een beter 
inzicht waar de bezoeker zich bevindt en hoe de bezoeker zich gedraagt. 
 
WebPark, een onderzoeks en ontwikkelings project, heeft een systeem ontwikkeld om 
informatie te kunnen leveren over specifieke omgevingen. Met behulp van draadloze 
technologie (de Smartphone of PDA) kan een bezoeker informatie krijgen over de flora 
en fauna in de omgeving waar die zich op dat moment bevindt, alsmede over routes, 
hotels en restaurants in de buurt. Twee proeven met dit systeem zijn gehouden in het 
Nationaal Park Duinen van Texel (in Nederland) en het Nationaal Park in Zwitserland. 
 
Het gebruik van Mobiele Informatie Diensten kan bezoekers helpen om bewuster te 
worden van de natuur, waardoor hun gedrag verbeterd wordt. Het wetenschappelijk 
zwaartepunt van dit onderzoek ligt in de evaluatiefase. In de evaluatie zijn 
verschillende methoden ontwikkeld om de toegevoegde waarde van de mobiele 
informatie diensten voor de bezoeker te meten. Om de toegevoegde waarde te kunnen 
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meten werden bezoekers op verschillende manieren van informatie voorzien. Groep 1 
kreeg geen informatie over de omgeving, dit was de controle groep. Groep 2 kreeg 
conventionele informatie in de vorm van een papieren folder. Groep 3 kreeg 
informatie, door middel van een digitaal apparaat dat in de hand kon worden 
meegenomen. Groep 4 kreeg “context-aware” informatie, dat wil zeggen hetzelfde 
digitale apparaat als groep 3, maar de geleverde informatie is gebaseerd op de locatie 
van de bezoeker. Meer dan 400 bezoekers van het Nationaal Park Duinen van Texel 
deden mee met dit onderzoek en de resultaten geven weer dat er significant verschil zit 
in gedrag en waardering van de natuur tussen de verschillende groepen.  
 
Het empirisch onderzoek stelde velerlei effecten vast, betrekking hebbend op (a) 
Geografische wetenschap; het ruimtelijke gedrag van de bezoekers, (b) 
Omgevingspsychologie; de waardering van de natuur door haar bezoekers, (c) 
Economische wetenschappen; het meten van de waarde van de geleverde informatie 
voor de bezoekers en (d) Informatiekunde; de acceptatie van de technologie door de 
bezoekers. De gebruikte methoden geven goed weer hoe het “context-aware” 
informatie systeem een hoge waardering krijgt van de bezoekers en een positieve 
invloed heeft op hun gedrag. 
 
 


