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Geachte belanghebbende/geïnteresseerde, 

Wij sturen u deze nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van ons 

onderzoek naar het landschapsgebruik in het Kromme Rijngebied. In deze 

brief treft u een kort verslag aan van de onderwerpen die aan bod kwamen 

tijdens de workshop die wij op 14 december 2016 in Bunnik organiseerden, 

met verder aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van onze 

onderzoeksprojecten en een tijdsplanning met het verdere verloop van het 

onderzoek.  

Deze nieuwebrief is gericht op de onderwerpen die zijn besproken tijdens 

het middagprogramma van de workshop, waarbij diverse onderwerpen op 

tafel kwamen die te maken hebben met de balans tussen de verschillende 

landschapsfuncties van het Kromme Rijngebied (o.a. recreatie). Het och-

tendprogramma werd verzorgd door een onderzoeksproject over verduurza-

ming van de landbouw in het Kromme Rijngebied (VITAL). Meer informatie 

over dit project is beschikbaar op vital.environmentalgeography.nl  

Een goede samenwerking met de betrokkenen is voor ons van groot belang. 

Daarom willen we ook in de aankomende periode weer graag met u in ge-

sprek gaan en zullen we u op verschillende manieren naar uw input vragen. 

We hopen u dan ook snel weer te ontmoeten.  
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Wilt  u meer weten over de lopende onderzoeksactivitei-

ten of uw mening geven over enkele huidige resultaten?  

Help ons mee door HIER te klikken en te reageren op de 

resultaten.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform?usp=sf_link


“Het Kromme Rijngebied is een fijne plek om te wandelen. We houden van de diversiteit die 
het landschap te bieden heeft, vooral met betrekking tot de afwisseling van water, bos en het 

wijde zicht!” 

(opmerking deelnemer interview) 

RECREATIE BINNEN HET KROMME RIJNGEBIED 

OP WELKE PLEKKEN HEBBEN WIJ INTERVIEWS GEHOUDEN? 

1.766.895 
Zo veel (dag-)recreanten komen er volgens onze berekeningen per jaar naar de Kromme Rijnstreek. 

Veel recreanten kiezen het gebied omdat het dichtbij de Randstad ligt. In de nabije toekomst zal dit 

aantal naar alle waarschijnlijkheid nog verder toenemen. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden maar 

ook uitdagingen. Het Kromme Rijngebied is multifunctioneel, want naast recreatie staat de streek 

bekend om het agrarische karakter en is ze voor velen een prettige woonomgeving. Een goede ba-

lans inden tussen de verschillende functies van het landschap is daarom belangrijk. Het in kaart 

brengen van de recreatie in ‘het buiten van Utrecht’ is daarin een waardevolle stap. 

WAT DOEN RECREAN-

TEN IN HET KROMME 

RIJNGEBIED? 

We hebben 200 respondenten op 

verschillende locaties in het 

Kromme Rijngebied (zie afbeelding 

hiernaast) gevraagd naar hun rec-

reatievoorkeuren. De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten was 55 

jaar. Onze sample telde net iets 

meer vrouwen (54%) dan mannen 

(46%). Over het algemeen hadden 

de respondenten een hoog 

opleidingsniveau (68%) en 74% had 

een gemiddeld tot hoog inkomen. 

Het overgrote deel van de 

ondervraagden kwam uit Neder-

land (93%). Gemiddeld duurde het 

verblijf in het Kromme Rijngebied 2 

tot 3 uur en 28% van de respond-

enten gaf aan wekelijks in het ge-

bied te recreëren. De belangrijkste 

activiteit is wandelen (78%), ge-

volgd door fietsen (29,5%) en edu-

catieve activiteiten (19,5%).  
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 Fort Vechten  

 Hardenbroek  

 Huize Doorn  

 Kaasboederij Ossen-

waard 

 Kasteel Amerongen  

 Kasteel Sterkenburg  

 Langbroek  

 Leersum  

 Rhijnauwen  

 TOP Kersenpracht  

 Verdronken Bos  

 Waalse Bos  

 Werkhoven  

 Wijk bij Duurstede  

Meer interessante resultaten die naar voren kwamen uit de interviews vindt u hier 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0Yyh4dopIoPtfSNlc2DJf6t8RJW0F73IHSYC0RutFOijew/viewform?usp=sf_link


LANDSCHAPSPREFEREN-

TIES 

In de interviews hebben we de recre-

anten naar hun landschapsvoorkeuren 

gevraagd.  Zo vroegen we naar de drie 

belangrijkste kenmerken die het 

Kromme Rijngebied voor hun aantrek-

kelijk maakt. Daar kwam de volgende 

top drie uit: 

1 Natuurlijkheid van het landschap 

2 Esthetische aantrekkelijkheid van 

het landschap 

3 Unieke karakter van het landschap 

 

Ook vroegen we welke specifieke 

landschapselementen (zie Afbeelding 

2) door hen bijzonder werden gewaar-

deerd tijdens het recreëren. De volgen-

de drie werden als meest aantrekkelijk 

beschouwd:  

1 Rivieren en water 

2 Bos 

3 Cultureel erfgoed 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Geïdentificeerde Publieke Goederen uit workshop en interviews 
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ZIJN ER VERSCHILLENDE GROEPEN RECREANTEN? 

Er is reden aan te nemen dat recreanten onderverdeeld kunnen worden in verschillende groepen op basis van hun voorkeuren voor landschap en 

activiteit. Momenteel proberen we aan de hand van de survey-data een dergelijke onderverdeling te maken. Daarbij kijken we vooral naar de rede-

nen die de geïnterviewden opgaven voor hun keuze voor het Kromme Rijngebied als recreatiebestemming en naar hun favoriete activiteiten in het 

gebied.  Op basis van de verworven data hebben we de volgende 5 groepen kunnen onderscheiden: 

 1—natuurlijkheid van het landschap;  mogelijkheden voor educatieve activiteiten; mate van menselijke invloed in het landschap 

 2—aanwezigheid van cultureel erfgoed; mogelijkheden voor sportrecreatie 

 3—unieke karakter van het landschap; esthetische aantrekkelijkheid van het landschap 

 4—ongerepte natuur en wildernis 

 5—spirituele eigenschappen van het landschap 
 

In de aankomende periode zal ons onderzoek zich vooral toespitsen op de verschillen tussen de recreantengroepen die we hebben onderscheiden. 

We kijken daarbij naar hun voorkeuren voor bepaalde landschapselementen,  maar ook naar de verschillende manieren waarop de groepen recre-

ëren.  Tot slot zijn we geïnteresseerd in de socio-economische achtergrond van iedere groep.  

 

 

Grasland/ weide 

Houtwallen/ bomenrijen 

Moeras/ natte vegetatie Dorpen 

Rivieren/ water 

Bos Agrarisch land Cultureel erfgoed 

Boomgaard 

Grasland/ weide Dieren/ Fauna Vee/ landbouwdieren 
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WAT KAN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA 

ONS OVER RECREANTEN VERTELLEN? 

Ook voor de wetenschapper bieden de sociale media een schat aan nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen de 

foto’s die van het Kromme Rijngebied worden gedeeld op platforms als Instagram, Panoramio en Flickr 

ons inzicht geven in het soort landschap dat bezoekers het meest waarderen. De meeste van deze plat-

forms hebben de optie een ‘geo-tag’ toe te voegen aan de gedeelde foto. Deze geo-tag bevat informatie 

over waar de foto is genomen; dit biedt ons de mogelijkheid uit te vinden waar de meeste foto’s worden 

genomen en gedeeld.  

“Helemaal in mijn element langs de #Krommerijn. Mooi stukje 
Nederland!” 

(bericht op Twitter) 

Om er zeker van te zijn dat we alleen landschapsfoto’s meenemen, hebben we handmatig andere type foto’s 

(denk aan selfies) uitgefilterd. De onderstaande kaart laat zien waar de meeste landschapsfoto’s die op 

Panoramio en Flickr  zijn gedeeld, werden genomen.  



Wie het Kromme Rijngebied een beetje kent zal de donkere plekken op de kaart—de plekken dus waar veel foto’s gemaakt worden—direct 

herkennen als de populaire attracties in de streek: Amelisweerd, Huis Doorn en Wijk bij Duurstede.  

Maar wat voor soort landschap zetten social media-gebruikers hier op de gevoelige plaat? Welke landschapselementen komen vaak voor op 

hun foto’s en welke minder vaak?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om hier achter te komen, hebben we met behulp van de kaart en de aanwezige landschapskenmerken een model gemaakt dat voorspelt op 

welke precieze locaties mensen graag foto’s delen. Uit deze analyse blijkt dat het vaak niet individuele landschapselementen zijn die de don-

kere vlekken op de kaart verklaren, maar juist combinaties tussen verschillende elementen. Onze analyse laat zien dat er aanzienlijk meer 

foto’s verwacht worden in gebieden met de combinatie water, kleine stukje bos en grasland. Toch is de belangrijkste factor voor populariteit 

van landschappen de aanwezigheid van de talloze kastelen in het gebied.  

Deze bevindingen lijken open deuren, maar het feit dat wij redelijk nauwkeurig de voorkeur voor verschillende landschapselementen kunnen 

voorspellen biedt veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van recreatie-infrastructuur of aan het taxeren van de gevolgen van 

de mogelijke aanleg van een windmolenpark.  De volledige onderzoeksresultaten worden zo snel mogelijk gepubliceerd. 

WAT VOOR LANDSCHAP WORDT ER GEFOTOGRAFEERD? 
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HET KROMME RIJNGEBIED IN 2030 

Scenario’s worden vaak gebruikt  als methode om stil te staan bij de  mogelijke uitdagingen voor een gebied 

in de toekomst en om alvast na te denken over beleid dat nodig is dit te beïnvloeden en (eventueel) te stu-

ren. Tijdens het middagprogramma is er aandacht besteed aan twee mogelijke toekomstscenario’s voor het 

Kromme Rijngebied in 2030. Hierbij is er gekozen om in twee kleinere groepjes twee zeer verschillende 

ontwikkelingen te bespreken die aansluiten bij mogelijke toekomstige veranderingen binnen Europa; een 

situatie waarbij er voornamelijk grootschalig landgebruik zal ontstaan én een  situatie waarin juist steeds 

meer kleinschalig landgebruik zal ontwikkelen.  

Grootschalig landgebruik  

Bij een ontwikkeling van grootschalig landgebruik wordt 

er vanuit gegaan dat er een herziening komt van het Ge-

meenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), die zal leiden 

tot een focus op economische effectiviteit. De verwach-

ting is dat er daardoor voornamelijk gekozen zal worden 

voor zeer intensieve landbouw op locaties met gunstige 

omstandigheden. Afnemende biodiversiteit en natuur-

waarden zullen (deels) gecompenseerd worden met het 

uit productie halen van minder geschikte gebieden waar 

zich natuur kan ontwikkelen.  

Kleinschalig landgebruik  

Een drijfveer voor een sterker kleinschaliger karakter is 

een mogelijke herziening van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB), die zich meer zal gaan richten op 

natuur- en milieubescherming. Dit zal dan ook leiden tot 

verdere verweving van natuur en agrarische productie. 

Agrarische inkomsten zullen voor een grotere mate afhan-

kelijk worden van hogere budgetten voor agri-

milieumaatregelen en van een verhoogde vraag naar biolo-

gische en lokale producten.  
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HET KROMME RIJNGEBIED IN 2030 

Bij het bespreken van de ontwikkelingen die een kleinschaliger landgebruik drijven werden er voorna-

melijk zorgen geuit over de haalbaarheid voor de agrarische sector, zeker omdat het huidige kleinschali-

ge karakter al zorgt voor een moeizame concurrentiepositie. Ook werd erg getwijfeld of een verhoogde 

vraag naar biologische en lokale producten een realistisch alternatief biedt voor het in stand houden 

van het agrarisch karakter van het Kromme Rijngebied. Enkele besproken ontwikkelingen waren o.a. 

het uitbreiden van niche-ontwikkelingen (zoals het verbouwen van sedum). 

 

Hoewel het lastig is om concrete voorspellingen te doen over de toekomstige situatie van het Kromme 

Rijngebied, omdat dit van veel verschillende factoren afhankelijk is, gaf de workshop duidelijke aanwij-

zingen voor de algemene verwachte ontwikkelingen binnen deze twee scenario’s. Aan de hand van de 

verzamelde informatie tijdens de workshop gaan we de scenario’s verder uitwerken voor het Kromme 

Rijngebied, onder andere door het vergelijken en raadplegen van vergelijkbare scenario’s voor andere 

gebieden en het raadplegen van experts. Het uiteindelijke doel is om voor enkele toekomstbeelden ook 

te berekenen wat het effect is op de landbouw, natuurwaarden en andere eigenschappen van het Krom-

me Rijngebied, als startpunt voor het bespreken van mogelijke toekomstige beleidsveranderingen.  

Tijdens de discussie kwam naar voren dat “Grootschalig landgebruik” geen gewenste ontwikkeling is 

voor het Kromme Rijngebied, omdat dit niet past bij het karakter van het gebied. Mocht deze ontwikke-

ling zich wel doorzetten, dan wordt er verwacht dat er voornamelijk intensivering van landbouwactivi-

teiten ten zuidwesten van de N229 en op het Eiland van Schalkwijk (o.a. schaalvergroting) zal plaats-

vinden. In deze gebieden zullen bijvoorbeeld ook meer sloten verdwijnen en zullen weidevogels niet 

langer beschermd worden. In de Utrechtse Heuvelrug en rond de Langbroekerwetering zal juist meer 

natuurontwikkeling plaatsvinden.  

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?  



  

WAT ZIJN DE VERVOLGSTAPPEN? 

Gedurende de gehele projectperiode:  

Navragen van specifieke informatie aan belanghebbenden en organisaties.  

 

 

 

 

Zomer 2017:  

In gesprek met enkele belanghebbenden over passende/mogelijke beleidsinstrumenten en de 

uitwerking van lokale ruimtelijke toekomstscenario’s.  

Najaar—Winter 2017:  

Bijeenkomst om onderzoeksresultaten te bespreken (o.a. eerste modelresultaten, recreatie 

onderzoek) 

Voorjaar 2018:  

Afsluitende bijeenkomst en bespreking onderzoeksresultaten  

 

Faculteit Aard-en Levenswetenschappen 

Afdeling Milieugeografie  

De Boelelaan 1085 (postadres) 

1081 HV Amsterdam 

Nederland 

 

Telefoon:    31 (0)20 59 86517  
Fax:             31 (0)20 59 89553  
E-mail:        
emma.vander.zanden@vu.nl 
                      f.komossa@vu.nl 
Projecten   www.ufz.de/tale 
                     www.provide-project.eu
  

Picture:  
https://www.google.nl/search?q=Kromme+rijn+gebied&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw1PqYyPvTAhUNLlAKHThxCvQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=N3BOv_S-OxG3YM: 


