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De link tussen 
natuurbeleving en 
natuurwaardering

Minder vanzelfsprekend dan hij lijkt?

Stijn Neuteleers & Glenn Deliège

Als we niet voldoende aandacht besteden aan natuurbeleving, zou het draagvlak voor natuurbescherming 

kunnen afnemen. In deze forumbijdrage vragen de auteurs zich af of deze redenering wel zo vanzelfsprekend 

is. Het is niet zo duidelijk of er een oorzakelijke link bestaat tussen natuurbeleving en natuurwaardering. In het 

debat rond natuurbeleving ontbreekt vaak een belangrijke factor: het culturele kader waarmee we onze 

natuurbeleving interpreteren. De auteurs pleiten voor meer aandacht voor de cultuur van natuur en de waarde 

van natuurbeleving op zich.

De natuur is een eindeloze bron van fascinatie, zeker voor kinderen. Maar leidt meer natuurervaring ook tot een grotere waardering van de natuur? (© Vilda/Rollin Verlinde)
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Velen van ons vinden het belangrijk dat we van natuur kunnen 
genieten. Toch bestaan er binnen de natuurbeweging uiteen-
lopende meningen over hoeveel natuurbeleving wenselijk is. 
Sommigen pleiten voor een voorzichtige omgang en een strik-
tere bescherming van de natuur, bijvoorbeeld door te benadruk-
ken dat men niet mag afwijken van wandelpaden en dat alle 
vormen van wildpluk verboden moeten zijn. Tegelijkertijd zijn 
er ook pleidooien voor meer en intensere vormen van natuurbe-
leving, zoals bijvoorbeeld het ontplooien van allerhande bush-
craft-activiteiten. Bij de voorstanders van meer toegankelijke 
natuur hoort men vaak het argument dat zonder intense natuur-
beleving mensen geen band meer kunnen opbouwen met de 
natuur, waardoor de natuur ook steeds minder gewaardeerd zal 
worden. Het draagvlak voor natuurbeleid gaat zo afbrokkelen en 
uiteindelijk zal men zelfs geen of nog maar weinig natuur willen 
beschermen. Als we de natuur willen behouden, dan moeten we 
mensen de kans geven om natuur veelvuldiger en intenser te 
beleven. Maar hoe zit het met die vermeende connectie tussen 
natuurervaring en natuurwaardering? 

‘Extinction of experience’ 

De bezorgdheid over de verminderende natuurbeleving wordt 
in de wetenschappelijke literatuur treffend benoemd als de 
‘extinction of experience’ of het uitsterven van natuurbeleving. 
Niet alleen bepaalde soorten zijn met uitsterven bedreigd: ook 
onze beleving en ervaring van natuur dreigt te verdwijnen. De 
uitdrukking komt van vlinderdeskundige Robert Pyle (1993, 1978). 
Omdat de natuur verdwijnt, doen we ook minder ervaringen 
op in de natuur, waardoor onze verbondenheid met de natuur 
afneemt. Dat leidt dan mogelijk tot minder inzet om natuur te 
beschermen. Het proces kan versterkt worden door wat milieu-
psycholoog Peter Kahn (2002) generationeel milieu-geheugen-
verlies (‘environmental generational amnesia’) noemt en wat 
landschapsarchitect Ian McHarg (1969) aanduidt met verschui-
vende referentiewaarden (‘shifting baseline’). Mensen hanteren 
vaak de natuurlijke omgeving uit hun jeugd als referentiepunt 
wanneer ze later natuurdegradatie en milieuvervuiling inschat-
ten. Als de natuur er voortdurend op achteruitgaat, dan betekent 
dit dat elke generatie minder natuur als normaal ervaart. Het 
voordeel hiervan is een mentale weerbaarheid tegen natuur-
verlies, maar het nadeel is dat men zich steeds minder bewust is 
van het totale natuurverlies dat al heeft plaatsgevonden.

Er lijkt heel wat ondersteuning te zijn voor de extinction of 
experience these. Soga & Gaston (2016) bespreken verschil-
lende studies in een recente overzichtsstudie. Ten eerste tonen 
verschillende onderzoeken dat natuurbeleving doorheen de 
tijd afneemt, in de eerste plaats voor kinderen. Zo bevroeg men 
bijvoorbeeld verschillende generaties Japanners naar wie er in 
zijn kindertijd in de natuur speelde. Voor elke jongere generatie, 
vijftigers, veertigers, dertigers, twintigers, bleek dit telkens een 
lager percentage te zijn. In de VS was er tussen 1988 en 2012 
een constante afname van het aantal bezoekers aan nationale 
parken (uitgedrukt als proportie van de bevolking). In een studie 
naar kinderen in het Verenigd Koninkrijk bleek dat er tussen 1997 
en 2003 een daling was van zowel het aantal activiteiten als de 
gespendeerde tijd in de buitenlucht. 

Volgens Soga & Gaston heeft die afnemende natuurbeleving 
negatieve gevolgen voor onze relatie met de natuur. Ze onder-
scheiden hierbij vier dimensies: welzijns- en gezondheidseffec-
ten, emotionele veranderingen, veranderingen in houdingen en 
gedragsveranderingen. Hier interesseert de mogelijke impact 
op houdingen en waarden ons het meest. Zo verwijzen ze 
bijvoorbeeld naar de studie van Wells & Lekies (2006) die twee-
duizend Amerikaanse burgers bevroeg over natuurervaringen 
in hun kindertijd en hun huidige houdingen tegenover natuur. 
Zij concluderen dat vooral de ervaring van wilde natuur in de 
kindertijd (kamperen, wandelen, vissen …) bijdraagt tot positieve 
houdingen tegenover de natuur als volwassene. 

Men moet echter voorzichtig omspringen met de resultaten van 
veel van dergelijk onderzoek over houdingen en waarderingen. 
De studies bevragen namelijk mensen op één moment over 
hun kindertijdervaringen en hun huidige houdingen tegenover 
de natuur. Het zijn met andere woorden geen ‘longitudinale 
studies’, waarbij dezelfde groep mensen over vele jaren heen 
opgevolgd worden, startend vanaf de kindertijd. Het maakt het 
moeilijk om oorzakelijke relaties vast te stellen: meer natuurer-
varing kan leiden tot meer natuurwaardering, maar hoge 
natuurwaardering kan ook leiden tot meer opzoeken van de 
natuur. Bovendien is het mogelijk dat de interpretatie van de 
kindertijd gekleurd is door het huidige waardenkader. Het is ook 
belangrijk welke natuurhoudingen men meet. Zo meten vele 
studies de bereidheid tot recycleren of deelname aan milieuac-
ties, maar dit is niet noodzakelijk hetzelfde als een hoge waarde-
ring van natuur en biodiversiteit.

Waarom de link tussen natuurbeleving en 
natuurwaardering niet vanzelfsprekend is

Er is een belangrijke veronderstelling in het debat over de extinc-
tion of experience die vanzelfsprekend lijkt, maar die bij nader 
inzien niet zo evident is. Men gaat uit van het idee dat er een 
directe oorzakelijke link is tussen het ervaren van natuur en het 
waarderen ervan. Het is zeker aannemelijk dat er een positieve 
wisselwerking is tussen natuurbeleving en natuurwaardering, 
maar kunnen we er van uitgaan dat het noodzakelijk een direct 
oorzakelijk verband betreft?

Studies tonen aan dat jongeren steeds minder tijd in de natuur doorbrengen.

(© Vilda/Jeroen Mentens)
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Ten eerste is het gemakkelijk om tegenvoorbeelden te verzinnen. 
Zou het niet mogelijk zijn dat iemand met weinig natuurbele-
ving in zijn of haar jeugd later in het leven een grote natuurliefde 
ontwikkelt? Of omgekeerd, hechten alle mensen met veel erva-
ringen in en met natuur, zoals bijvoorbeeld scouts, bosbouwers, 
landbouwers en vissers, een hoge waarde aan natuur? Zou 
iedereen die in de natuur gaat wandelen, joggen of fietsen plots 
voor een verregaander milieu- en natuurbeleid gaan pleiten? 
Om de juiste relatie te bepalen is meer onderzoek nodig, maar 
veel mensen zullen intuïtief aanvoelen dat de link tussen erva-
ring en waardering misschien minder vanzelfsprekend is dan hij 
op het eerste zicht lijkt. 

Ten tweede is de oorzakelijkheid vaak onduidelijk en is er sprake 
van een zekere circulariteit: gaan mensen die veel in de natuur 
zijn natuur meer waarderen? Of is het omgekeerd, gaan mensen 
die al veel waarde hechten aan natuur die natuur net meer 
opzoeken?

De op het eerste gezicht vanzelfsprekende link tussen natuurer-
varing en natuurwaarde maakt ook dat er weinig aandacht 
wordt besteed aan het oorzakelijk mechanisme tussen beide. 
Een aantal auteurs schuift een specifieke hypothese naar 
voren, namelijk de rol van piekervaringen of epifanieën: korte 
en krachtige ervaringen die het karakter hebben van een open-
baring; men ziet de wereld in een nieuw licht. De Groot et al. 
(2015) interviewden uitgebreid ‘natuurleiders’ waarvan een 
grote meerderheid verwees naar piekervaringen, vaak in hun 
jeugd en die bepalend waren voor hun leven en identiteit (zie 
bijvoorbeeld ook de verhalen in Van Dyck & Gysels 2018). Het is 
de vraag of dit veralgemeend kan worden naar alle mensen die 
zich betrokken voelen bij de natuur. Is die betrokkenheid altijd 
tot stand gekomen door een bijzonder moment van openbaring? 
Bovendien lijkt het vreemd om te stellen dat natuurbeleving 
belangrijk is enkel en alleen omdat ze mogelijk een eenmalige, 
bijzondere topervaring kan opleveren. Dat lijkt de waarde van 
‘gewone’ natuurbelevingen te miskennen. Een andere, meer 
courante hypothese is dat toenemende interactie met natuur 
meer kansen biedt om overtuigd te geraken van de voordelen 
van natuur of om er een emotionele band mee te ontwikkelen 
(Soga & Gaston 2016). 

Van beleving over betekenis naar waardering 

Het blijft een fascinerend vraagstuk waarom het beleven van 
natuur zou kunnen leiden tot meer waardering van natuur. Is het 
de intensiteit van de ervaring, de esthetiek, het overweldigende 
karakter, de confrontatie met andersheid, het fysieke aspect 
(de modder, de wind) of nog andere zaken? Natuurbeleving is 
een verassend complexe zaak. Het is opmerkelijk hoe weinig 
reflectie eraan gewijd wordt binnen de natuurbeweging. Om die 
reflectie te stimuleren, suggereren wij dat er iets fundamenteels 
ontbreekt in het huidige debat. Zoals gezegd is er enerzijds een 
hele literatuur die aantoont dat contact met natuur positieve 
gevolgen heeft voor gezondheid en psychologische welzijn. Het 
verminderen van natuurervaring heeft zonder twijfel nega-
tieve gevolgen voor ons welzijn en onze gezondheid. Er zijn dus 
sowieso belangrijke objectieve argumenten om te pleiten voor 
contact met de natuur.

Anderzijds is er het debat waar we hier over willen nadenken: 
wat is de relatie tussen het beleven van natuur en het waarderen 
ervan? Volgens ons is er te weinig aandacht voor wat er tussen 
natuurervaring en natuurwaardering staat. Dat zijn voor ons 
betekeniskaders. Dergelijke betekeniskaders spelen een bemid-
delende rol: wij interpreteren onze natuurervaring vanuit de 
betekenissen die we kennen en waarmee we vertrouwd zijn. 

Stel: een ouder en kind wandelen in het bos en zien plots een 
kikker over het pad springen. Welke rol zo’n ervaring gaat spelen 
voor dat kind, welke betekenis het krijgt in zijn of haar leven, 
lijkt deels af te hangen van de interpretatie die de ouder aan het 
gebeuren geeft. Blijven ze beter weg van dat vieze, slijmerige 
beest dat ze zeker niet moeten oppakken, of nemen ze de tijd om 
deze fascinerende verschijning van naderbij te bekijken en gaan 
ze op zoek naar meer kikkers? Ook van erg indringende, op het 
eerste gezicht onmiddellijk positieve of negatieve ervaringen, 
zoals een onverwachte charge van een everzwijn, hangt de bete-
kenis en daarmee het effect op onze waardering in belangrijke 
mate af van interpretatie: een dergelijke gevaarlijke situatie kan 
bijvoorbeeld uiteindelijk leiden tot zowel ontzag voor als afkeer 
van de natuur. 

Een van de conclusies van een Nederlandse studie naar natuur-
belevingsprogramma’s voor kinderen was dat ouders een grote 
invloed hebben op hoe kinderen natuur beleven (Van de Waal et 

(© Vilda/Jeroen Mentens)

Wordt een lange natuurwandeling ervaren als saai of inspirerend? Betekenis-

kaders spelen een belangrijke rol bij natuurbeleving. (© Pieter Van Dorsselaer)



113

na
tu

ur
•f
o
cu

s

113

na
tu

ur
•f
o
cu

s

al. 2008). Dezelfde studie toonde ook dat de natuurbeleving van 
allochtone en autochtone kinderen verschilt: allochtone kinderen 
vertoonden bijvoorbeeld opvallend meer afkeer voor bodemdie-
ren en vuil of aarde (Van Der Waal et al. 2008, zie ook Buijs et al. 
2009). Kortom, de betekenissen die in de bredere cultuur worden 
aangeboden lijken van groot belang voor hoe we natuur beleven. 

Het belang van de cultuur van natuur

Onze natuurbeleving wordt dus gekleurd door interpretaties die 
we maken op basis van bepaalde betekeniskaders die ons van 
elders aangereikt worden. Hoewel dergelijke betekeniskaders 
iets ongrijpbaars hebben, ze opereren ook deels onbewust, is 
het belang ervan gemakkelijker in te zien door te kijken naar 
bepaalde heersende discoursen over de natuur. Zo kan men 
bijvoorbeeld kijken naar de natuur als louter een plaats waar men 
leuke ervaringen kan opdoen, net zoals bijvoorbeeld een pretpark. 
Een dergelijke invalshoek maakt natuur misschien vervangbaar: 
een pretpark zou immers evenveel plezierige ervaringen kunnen 
opleveren en in de toekomst zijn vergelijkbare natuurervaringen 
misschien mogelijk binnen een virtuele realiteit. Men kan ook een 
objectiverende benadering hanteren, waarbij men de natuur ziet 
als een verzameling van complexe mechanismen en organismen 
die men objectief kan beschrijven. Het inzicht in de complexi-
teit en functionaliteit van de natuur zal voor veel mensen niet 
noodzakelijk leiden tot een grotere waardering van de natuur. 
Het besef dat een bos de lucht filtert is waarschijnlijk niet wat 
de passie voor de natuur van veel veldbiologen verklaart. Om dat 
enthousiasme te vatten, is er nood aan andere betekenisregisters 
dan een strikt objectieve beschrijving.

Daarom pleiten we voor een brede waaier van beelden, verha-
len en interpretaties van natuur, die breder is dan de natuur 
enkel te zien als een bron van plezier of als een verzameling 
van objectieve mechanismen. Een vernauwing tot bijvoorbeeld 
consumptieve of objectiverende interpretatiekaders is daarom 
niet zonder risico’s. 

Die beide benaderingen, natuur als bron van plezier of als verza-
meling van objectieve mechanismen, kunnen immers geen van 
beide zonder meer duidelijk maken waarom natuur betekenis-
vol voor ons is. De natuur zal voor ons pas in belangrijke mate 
betekenis krijgen als ze verweven wordt met andere betekenis-
sen die van belang zijn in ons leven. Als men zich bijvoorbeeld 
identificeert met de lokale geschiedenis van de plaats waar 
men woont en men ziet dat de lokale natuur die geschiedenis 
ook belichaamt, dan zal het gemakkelijker zijn zich verbon-
den te voelen met die natuur. Als bepaalde natuur uitdrukking 
geeft aan kwetsbaarheid of aan grootsheid, dan zal ik die willen 
beschermen omdat dit overeenstemt met bepaalde waarden die 
ik heb. Die verwevenheid van de natuur in dergelijke betekenis-
verbanden zal een belangrijk aspect vormen van onze motivatie 
om biodiversiteit te beschermen.

Dat maakt ook dat we niet moeten zoeken naar de ‘optimale 
natuurbeleving’, bijvoorbeeld piekervaringen die de beste effec-
ten zouden hebben op onze natuurattitudes. In Nederland 
was het een tijdlang een beleidsdoel om kinderen piekerva-
ringen in de natuur te bezorgen voor hun twaalfde levensjaar. 

Verschillende natuurervaringen hebben verschillende effecten, 
maar zijn nooit helemaal los te zien van de (aangeboden) inter-
pretatiekaders. Het is daarom belangrijk dat er bijvoorbeeld 
niet alleen meer en toegankelijkere natuur is, maar ook dat 
er een rijke cultuur over natuur is met verhalen, begrippen en 
beelden. We moeten erover waken dat er voldoende verschil-
lende betekeniskaders worden aangeboden worden, met ook 
verhaallijnen als de natuur als mysterie, als gift, als andersheid, 
als geschiedenis … (Cooper 2017, Deliège 2007, James 2012). De 
natuurbeweging moet ook ruimte geven voor iets wat soms te 
gemakkelijk als ‘soft’ en ‘subjectief’ wordt omschreven, name-
lijk het culturele aspect van natuurbeleving. Het is immers als 
mensen die verbinding kunnen maken tussen de betekeniska-
ders in hun eigen leven en de natuur, dat de natuur voor hen deel 
gaat uitmaken van een betekenisvol leven. We verwachten dat 
het deze mensen zijn die zullen zorgen voor een breed draagvlak 
voor natuurbeleid. 

De waarde van natuurbeleving

Als het niet zeker is dat natuurbeleving bijdraagt tot meer 
natuurwaardering, kan men zich de vraag stellen wat dan 
de waarde van natuurbeleving is. Een voor de hand liggend 
antwoord is dan te kijken naar de objectieve, externe voorde-
len van natuurbeleving, namelijk allerlei gezondheidsvoorde-
len, zowel fysiek als mentaal. Zo vinden veel mensen het heel 
aangenaam om in de natuur te vertoeven. Opnieuw, er is heel 

Moet de natuurbeweging intensere vormen van natuurbeleving aanmoedigen om 

een groter draagvlak te creëren? (© Vilda/Lars Soerink)
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wat onderzoek dat stelt dat meer contact met een natuurlijke 
omgeving positieve effecten heeft, zowel op het vlak van fysieke 
(immuniteit, allergieën …) en mentale gezondheid (rust, stress …) 
als voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek (bv. moto-
risch) als mentaal (bv. emotionele regulering) (Gill 2014, Hartig et 
al. 2011). Dat zijn erg belangrijke voordelen van natuurbeleving 
en ze voorzien ook in sterke argumenten voor het realiseren van 
meer natuur en een sterker natuurcontact. Er is echter ook een 
beperking. Door te verwijzen naar externe voordelen kunnen 
we niet uitsluiten dat natuurbeleving vervangbaar is; misschien 
levert het kijken naar natuurdocumentaires dezelfde voordelen 
op of kunnen kinderen dezelfde motorische voordelen opdoen 
met heel gevarieerd turnmateriaal? 

Waarschijnlijk zijn niet alle externe voordelen van natuurbe-
leving gemakkelijk te vervangen, maar toch mist er iets in de 
discussie als we enkel praten over dergelijke voordelen. We 
kunnen die problemen enkel vermijden als we aangeven wat van 
waarde is in natuurbeleving zelf. Kunnen we aangeven waarom 
natuurbeleving zorgt voor een zinvol leven, veeleer dan instru-
menteel is? Er is een interessante parallel met de relatie die 
ouders hebben met hun kinderen. De mogelijke voordelen die 
kinderen opleveren, zijn niet de reden om ze te hebben. Ouders 
geloven dat het hebben van kinderen betekenisvol is op zichzelf; 

ze vormen een essentieel element van hun identiteit. Wanneer 
je een kind verliest, dan rouw je niet om de mogelijke voordelen 
die je verliest; er sterft dan iets van jezelf. Iets gelijkaardig speelt 
mogelijk met betrekking tot de natuur. We moeten onszelf de 
vraag stellen hoe het verliezen van natuurbeleving ertoe leidt 
dat we minder mens zijn, minder onszelf zijn, veeleer dan ons af 
te vragen wat minder natuurbeleving betekent voor onze waar-
dering van natuur. 

Een mening over natuur? We horen het graag

Natuur.focus plaatst regelmatig forumartikels op zijn pagi-
na’s. Het zijn opiniestukken waarin de auteurs een stelling 
of visie ontwikkelen waarbij de argumenten degelijk onder-
bouwd horen te zijn en liefst gestoeld op wetenschappelijk 
onderzoek. De redactie van Natuur.focus moedigt zo het 
debat over natuurvraagstukken aan. Forumartikels weer-
spiegelen niet noodzakelijk de visie van de redactie, noch 
die van de uitgever Natuurpunt. Maar ze verrijken en prik-
kelen ons inzicht over boeiende en vaak complexe kwesties 
over natuurbehoud, milieuzorg en landgebruik. De redactie 
verwelkomt forumbijdragen en manuscripten worden, 
zoals alle artikelen, kritisch nagelezen door de redactie en 
gastreferenten.

SUMMARY

Neuteleers S. & Deliège G. 2019. On experience and meaning. The 
link between experiencing nature and valuing nature. Less straight-
forward than it appears? Natuur.focus 18(3): 110-114 [in Dutch]

While it is clear that adding nature-based recreation to the existing 
pressures on remaining natural areas can lead to a further destruction 
of biodiversity and other natural values, there are also important argu-
ments in favour of providing opportunities for more nature experiences. 
One such argument is that if people experience nature more, they will 
value it higher. Although the argument is certainly plausible, we argue 
that the current debate on the link between nature experience and valu-
ation is lacking in a few important ways. In this paper, we show that it 
is far from evident that there exists a straightforward causal connection 
between experience and valuation. What the debate lacks is a recogniti-
on of the importance of the intermediary role played by diverse cultu-
ral frameworks through which we experience nature. We argue that we 
should have more attention for the cultural aspect of nature experience 
and the value of nature experience as such. 
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