Deltanatuur in beeld

Programma Deltanatuur > start in 2000 met de aanleg van gebieden voor natuur, recreatie en waterveiligheid in één
> 1800 hectare > 22 natuurgebieden > Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de sociaaleconomische effecten van Deltanatuur?
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> deze factsheet visualiseert de resultaten van het
onderzoeksrapport Deltanatuur, sociaaleconomische effecten
> inhoud: bureau BUITEN > ontwerp: Studio Ilva
> februari 2014
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hebt om het leuk te hebben.
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“Voor de natuur en de oase aan rust komen we woorden te kort.”
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“De Sophiapolder heeft meerdere
gezichten, het is interessant om
het gebied bij verschillende
waterstanden te bezoeken.”
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> opgesteld in opdracht van
Provincie Zuid-Holland/Deltanatuur,
en medegefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

“Laat de natuur z’n gang gaan
en dan komt alles in orde.”

NIEUWE natuur: Meerwaarde voor de regio
Het project Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland biedt ruimte
voor water, voor de natuur en voor de mens. Van de Biesbosch tot aan
het Haringvliet is hard gewerkt aan het herstel van getijdennatuur. Een
type natuur dat door de komst van de Deltawerken verloren is gegaan.
Met de aanleg van Deltanatuurgebieden is een schat aan planten en
dieren teruggekeerd (PLANET). Tegelijkertijd blijken de drie onderzochte
gebieden ook een belangrijke sociale betekenis te hebben: de gebieden
ontvangen veel bezoekers die hun bezoek hoog waarderen (PEOPLE).

planet

“De Drechtsteden hebben veel potentie
om hun aantrekkingskracht op
toeristen en recreanten te versterken.
Natuur is daarbij heel belangrijk”

Kansen voor de regio

+ Zorgdragen voor balans tussen natuurwaarden
en toename van bezoekers

+ Vergroten draagvlak en waardering voor natuur
B

“Een verrijking
van het polderland”
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+ Bevorderen samenwerking
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[bezoeker uit de regio]

Kansen voor de regio

Bij het versterken van de sociale en economische betekenis van bestaande
maar ook nieuwe natuurgebieden, is aandacht voor de samenhang tussen
de PEOPLE -, PLANET- en PROFIT-pijler van belang. Door te sturen op het
verzilveren van kansen, zonder daarbij concessies te doen aan de natuur,
kan de balans tussen mens, natuur en economie verder worden versterkt
waarmee de regio als geheel profiteert. Natuurontwikkeling wordt zo in
feite een onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling.

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de natuur ook een economische
betekenis heeft. Dit, ondanks het feit dat de economische betekenis
in het project Deltanatuur nooit vooraan heeft gestaan. De bezoekers
geven namelijk in en nabij die gebieden geld uit wat een basis vormt voor
recreatief ondernemerschap (PROFIT). De verbinding tussen de PEOPLE -,
PLANET- en PROFIT-pijler is echter beperkt en kan worden
versterkt. Hiervoor zijn diverse kansen benoemd.

Kansen voor de regio

+ Versterken relatie Deltanatuur en stedelijk
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gebied (fysiek & mentaal)

+ Vergroten van betrokkenheid van omwonenden

“Er kan mij niet genoeg natuur zijn,
hoe meer hoe beter!”
[ondernemer in de regio]

+ Bevorderen herhaalbezoek
> inhoud: BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving > ontwerp: Studio Ilva

