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vooRwooRD
Naar aanleiding van contacten tussen de Voorlopig_e Commissie
Nationale Parken, het Staatsbosbeheer en het Overlegorgaan
Nationaal Park Dwingelderveld i.o. is door laatstgenoemde in 1987
opdracht gegeven tot net recreatie-onderzoek dat hierbii wordt
gerapporteerd.
Ëinanóiering vond plaats, na een positief advies ván de Voorlopige

commissie- Nationale Parken, uit de financiële middelen die
daarvoor zijn bestemd in de Rijksbegroting voor Landbouw en
Visserij.
De opdracht werd verleend aan de toenmalige afdeling sociologisch

Ondózoek ten behoeve van Bos, Natuur en Landschap van het
staatsbosbeheer. Thans vormt deze afdeling de ondeaoeksgroep
Recreatie van het lnstituut voor Bosbouw en Groenbeheer van De
Dorschkamp.

Aan de voorbereiding van het ondezoek hebben verschillende

beherende instanties, betrokken gemeenten en de provincie Drenthe
een bijdrage geleverd.

Foto's:

Fotografische Dienst De Dorschkamp
Peter Visschedijk

(c) De Dorschkamp 1990
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1986 werd op advies van de Commissie Nationale Parken het
Nationaal Park Dwingelderveld i.o. ingesteld. Op grond hieruan
moest er een beheers- en inrichtingsplan voor het gebied komen en
ook was het van belang inzicht te krijgen in het recreatief gebruik
van het Nationaal Park. Addink heeft hieroveí in 1980 reeds
gepubliceerd, maar de opzet van dat ondezoek was kleinschaliger
dan het hieruoor liggende en bovendien is er sindsdien het nodige
veranderd.
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Het recreatie onderzoek is uitgevoerd door de toenmalige afdeling
Sociologisch Onderzoek ten behoeve van Bos, Natuur en Landschap van het Staatsbosbeheer. Het heeft plaatsgehad gedurende
de periode september 1987 t/m augustus 1988.
Doelstelling van het
onderzoek

De doelstelling van het recreatie-onderzoek kunnen als

volgt

omschreven worden,

a. Het huidige bezoekerspubliek omschrijven naar het gedrag
tijdens concrete bezoeken en naar bezoekgewoonten ten
aanzien van het Nationaal Park Dwingelderueld.

Ook zaken als voorkeuren en meningen over het gebied dienen
aan de orde te komen.

b. Het onderling

vergelijken van een aantal deelgebieden

in

het

Park waarbij het dan gaat om
1. De boswachterij Dwingeloo
2. De Dwingelose- en Kraloër Heide
3. Het gebied ten westen van de heide
lnzicht krijgen in de bezoekersaantallen van het gebied

c.
d. Het is gewenst het ondezoek een zodanige vorrn te

geven dat
zowel vergelijking met ander onderzoek met name in de Groote
Peel, alsook het uituoeren van een herhalingsonderzoek mogelijk
is. ln dat laatste geval zouden dan mogelijke efÍecten van de
status Nationaal Park en/of wijzigingen in beheer en inrichting
gemeten kunnen worden.

De ondezoeksopzet

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgehad op 7 zondagen en
2 werkdagen in de periode september 1987 t/m augustus 1988. Op
deze dagen is zowel visueel geteld als geënquêteerd. Daarnaast zijn
gedurende de gehele veldwerkperiode in het gebied pneumatische
verkeerstellers geplaatst.

De enquêtes hebben bestaan uit een kofte vragenlijst die aan de
bezoekers werd voorgelegd in het gebied, de vragen hadden vooral
betrekking op het recreatieve gebruik op de ondezoeksdag.
Daarnaast is aan de respondenten een schriftelijke vragenlijst
meegegeven waarin wat nader op het gebied en Nationale Parken in
het algemeen werd ingegaan. De instructie die aan de enquêteurs is
gegeven luidde dat er continu moest worden geënquêteerd. Daarbij
gold tevens dat alle soorten bezoekers, dus niet alleen wandelaars
en/of fietsers, ondervraagd moesten worden mits zij ouder waren
dan 18 jaar.
Tijdens de dagen dat de enquêtes aÍgenomen zijn is ook op een
aantal plaatsen in het gebied visueel geteld, deze tellingen begonnen evenals het enquêteren 's morgens op 9.00 uur en
eindigden om 18.00 uur.
Bij de continue verkeerstellingen is gebruik gemaakt van pneumatische telapparatuur. Deze heeft gedurende de gehele ondezoeks-

periode verspreid in het.geb-ied gestaan en is
op regermatige tijden
afgetezen. De nadruk hLeft bij deze ieiliÀgó
óËËg;;''óp net

De gebiedsbeschrijving

Het Nationaar Park Dwingerderverd is geregen in het
zuid-westerijk
deel van de provincie Dre-nthe en raáË áeËt uit van
oÀlirËàntrn
Beilen, Dwingeloo en Ruinen.
Aan de oostziide wordt_het gebied begrenst
door de rijksweg A2g

zijn ook gegevens aanwezig van de dagen waarop niet

visueel

is een onderscheid gemaakt

tussen

geteld is. Bij de schatting van het jaarbezoek is het van belang te
weten hoe de druheverhouding tussen de verschillende dagen in
het jaar lag waarbij ook de rangorde van de veldwerkdagen in deze
curue van belang is.

autoverkeer.

Visuele tellingen

Groningen-Zwó'e. oe. qnggË gót"i i-oprn ou",
het atgemeen
door,het landetijk gebied. xet ttátionaai parr wordt
door een aantal
opelbalg wegen doorsneden. De boswachterij *àrot-áàài
ot
provinciale weg spier-L_hee gescheiden -in
een noorderijke en een
zuídelijk deet. De Krargënrveg, van Kraroo naar Lhàó
áóórrïiËi ,rn
groot deel van het heidegebied.

Bij de

visuele tellingen

kordontellingen en kruispunttellingen.
Bij kordontellingen worden de in- en uitgangen van een gebied

geteld en kan er aan de hand van deze gegevens een indruk
worden verkregen van het totale aantal bezoekers en het bezoekverloop gedurende de dag.
Bij de kruispunttellingen worden punten in het gebied genomen
waarbij dan de richtingen die men kiest genoteerd worden. Op deze
wijze is een indruk te krijgen van de verspreiding van de bezoekers
in het gebied zelf.
Normdag

De basis van berekeningen ten aanzien van bezoekdruk en
opvangcapaciteit van een gebied is de zogenaamde normdag. Deze
dag is meestal gelegen tussen de 5" en 10" drukste dag, afhankelijk
van welke dagen geteld zijn. Om de rangorde te bepalen worden de
gegevens van de pneumatische verkeerstellingen gebrui$. ln het
Dwingelderveld was zondag 31 juli 1988 de normdag (6" drukste

Dwingelderueld

dag).
Momentbezoek

Aan de hand van de gegevens van de kordontellingen is te
berekenen hoeveel bezoekers op een bepaald moment in het
gebied aanwezig zijn (momentbezoek). Er is een curve van het
bezoekverloop te maken en er kunnen totalen berekend worden. ln
de onderstaande Íiguur is het bezoekverloop weergegeven.

Kaaft i. De ligging van het Dwingetdervetd
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Zoals uit deze figuur blijkt verloopt de toename van het bezoek aan
het Dwingelderveld zeer geleidelijk en het maximum wordt om 15.45
uur bereikt, op dat moment zijn 1338 personen in het gebied aanwezig.
Jaarbezoek

Naast de berekening van het momentbezoek dient de normdag ook

ter bepaling van het totale jaarbezoek aan een gebied. Om de
verhouding in drukte te bepalen tussen de afzonderlijke dagen
worden de gegevens van de verkeerstellingen gebruikt. Uit deze

gegevens blijh dat met uitzondering van de drie drukste dagen de
bezoekersaantallen per dag niet erg ver uiteen lopen. Op basis
hiervan en uiteraard de visuele tellingen kan een schatting worden

il

iii

gemaakt.van.hej gemiddeld bezoek op de diverse dagsoorten, op
een^zondag is het gemiddelde dagbezoek 7000, op een zaterdag
5000.en op een werkdag 2850. Dit laatste getal woidt voornamelij[
beihvloed door de hoge bezoekersaantallenln de vakantieperiode.'
Op basis van deze cijfers is het geschatte jaarbezoek aan het
Nationaal Park Dwingelderveld circa i,2 miljoen bezoeken.

lrr
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Het gebruik van het Dwingelderveld
Enquêtes

park Dwingelderveld
zijn op de ondezoeksdagen onder de bezoekers van há gebied
T.er bepaling van het gebruik van het Nationaal

m tottot
ffi

1Z

enquêtes gehouden.

1

De enquêtes hebben bestaan uit een mondeling gedeelte dat in het

gebied werd afgenomen en een schriftelijkre- enquête die de
respondenten thuis konden invullen en vervolgens porNrij retourneren. ln de mondelinge enquête werd voornamelijk ingegáan op het
gebruik van het Dwingelderueld op de ondezoeksdag tenlr/jl in de

schriftelijke enquête de nadruk lag op enkele achtergroncÍvragen
met betrekking tot het Dwingelderveld, andere bos- en natuurgebieden en de Nationale Parken in Nederland.
ln totaal zÍjn op de 9 veldwerkdagen 3925 mondelinge enquêtes
afgenomen, aan de mensen die wensten mee te werken is obk de
schriftelijke enquête uitgereikt en 3125 respondenten hebben deze
ook daadwerkelijk ingevuld en geretourneerd. Dit komt neer op een
responspercentage van 81.7 o/o.
Dag- en verblijfsrecreanten

ln het Dwingelderveld bleek een groot deel van de

Kaaft iii.

Het grootste deel van deze groep komt uit de provincies Noord en
Zuid Holland gevolgd door Friesland en Gelderland.
De dagrecreaiten komen vooral uit de directe omgeving-van het
onderáeksgebied.De aÍstand die men tussen de woon- of verblijfplaats li$ vóor 85 o/o vàfl de verblijÍsrecreanten op minder.{a1 tS
km, meàr dan de helft van de dagrecreanten reist meer dan 15 km'
Verblijfsduur

verblijfsduur.

Uit dó tellingen is ook een gemiddelde verblijfsduur bepaald,-deze
ruirÀ' +O minuten. Aángezien bij de tellingen relatief. veel
toËrisiiscfr verkeer (auto's en fietsen) meegenomen wordt (deze
bezoekers worden niet aangehouden om te interuiewen, ligt de
gemiddelde verblijfsduur uit de telgegevens lager dan de cijfer die
uit de enquête gehaald worden.

lag op

ten.

Kaaft

tv

ii.

I

Deelgebieden

procenten

de tellingén ook gevraagd aan de respondenten welke delen van het
Dwingelóerveld zij op dl ondezoeksdag bezochten. Het Nationaal
park'is hiertoe iá O deelgebieden gesplitst. Het gebied rond de
radiotelescoop is het drukèt bezocht gevolgd door het ten zuiden
van de weó Lhee-Spier liggende deel van de boswachterij'
Gemiddeld nóbOen de recreanten 2-7 deelgebieden bezocht.
De meest beoeÍende activiteit door zowel de dag- als de verbliifsrecreanten was is het maken van een Íietstocht. Van de dagrecreanten
maakte op de ondezoeksdag 43 % een fietstocht en van de
verblijfsrecreanten 65 oÁ.
Een áctiviteit die ook door een groot deel van de bezoekers werd
verricht was het maken van een wandeling van meer dan 1 uur,
36 oÁ van de dag- en 28 oÁ van de verblijfsrecreanten had een
dergelijke wandeling op de onderzoeksdag gemaakt.

Voozieningengebruik

De meest gebruikte voozieningen waren de verharde en onverharde

7.5 tot 152
meer don 152

in

om te bepalen in welke deelgebieden de bezoekers komen is naast

Activiteiten

tot 5Z
5 tot 7.52

De woonplaab van de verblijfstêcrcanbn per ptovincie,

De verblijfsduur in het Nationaal Park Dwingelderveld ligrt in vergeliiking tot àndere bos- en natuurgebieden vrii. hoog, gemiddeld gaf

mei aan 2,5 uur in het gebied te bliiven tijdens een bezoek' De
verblijfsrecreanten hadden een iets langere gemiddelde verblijfsduur
dan óe dagrecreanten, circa 20 minuten.De uitgestrektheid van het
gebied en áe vele recreatiemogelijkheden dragen bii tot een lange

bezoekers de

ln de onderstaande kaartjes is de woonplaats van de recreanten
weergegeven, kaart ii heeft betrekking op de verbijfsrecreanten. Op
kaart iii zijn de postcodegebieden (eerste 3 cijfers)-weergegeven en
een aantal aÍstandcirkels van 5,.l0,15 en 25 kilometer.

De woonplaats van de dagrecreanten per ?positie postcode' ín
prccent€n.

nacht niet thuis, maar in de directe omgeving van het gebied te
hebben . doorgebracht, bijvoorbeeld oÈ eei campinf (24 oÁ),
vakantiehuisje (10 o/o) of in een hotel (6 oó). tn totaal'ging tiet om
46 o/o vàn de bezoekers. Bij de verdere analyse is -stéeds een
onderscheid gemaah tussen deze groep, de verblijfsrecreanten en
de mensen die na een bezoek wel naar huis gingen, de dagrecrean-

Woonplaats bezoekers

2,52

meer don 2.5%

fietspaden, zoals op grond van de verrichte activiteiten was te
venrachten. Gemiddeld maakte circa 50 o/o gebruik van de verharde
en 35 oÁ van de onverharde fietspaden. Ook de wandelroutes en de
parkeerplaatsen en banken worden door meer dan een kwart van
v

rr-

:J

gebiedsdelen voorstellen.

de bezoekers gebruikt.

Bij de vraag of begeleiding noodzakelijk is geeft 62 o/o het antwoord
nee, een vijfde deel vindt dat dit wel voor bepaalde delen in een
Nationaal Park zou moeten gelden.

Achtergronden van het bezoek

Ten aanzien van de verplichting om alleen bepaalde routes te

Kennismaking met het
Dwingelderveld

De dagrecreanten zijn voor het grootste deel vanouds bekend met
he1 Dwingelderveld (ss z;, daariaast is de familie een betangrijke
informatiebron geweest voor deze groep recreanten.
De verblijfsrecreanten zijn vooral door'familie en kennissen op het
bestaan van het Dwingelderveld op de hoogte gebracht.

Seizoensvoorkeur

Bij de vraag aan welke twee seizoenen de bezoekers de voorkeur
geven blijkt 54 o/o yào de.dagrecreanten en 37 o/o vàn de verblijfsrecreanten geen uitgesproken voorkeur te hebben voor een uepaáu

seizoen.

De respondenten die wel een voorkeur uitspraken bleken de zomer
het mooist te vinden.
Bezoekmotief

mogen volgen geeft ruim een derde aan dat alle wegen en paden in
een gebied vrij toegankelijk zouden moeten zijn.
Dat ór beperkingen moeten gelden voor auto's in een Nationaal
Park krijgt instemming van een groot deel van de respondenten,
60 o/o is vàn mening dat auto's buiten het gebied geparkeerd moeten
worden en 35 oÁ vindt dat alleen op bepaalde route's in het gebied
auto's toegelaten kunnen worden. Geen enkele restrictie ten aanzien
van het autoverkeer wil slechts 2 oA van de bezoekers.

Nationaal Park

beeld ligweides, picknickplaatsen en speelvoorzieningen.

Het. meest genoemde motief voor een bezoek aan het Dwingelderveld was het feit dat de bezoekers graag in een natuurlebied
komen, 70 o/o vàn de respondenten gàf dit aan. Een ande-r veel
genoemd motief was om in het gebied te wandelen en/of te Íietsen
!s8.o/o)..De dagrecreanteri gaven ook het feit dat men'dicht bij het

Naast

"

Dwingelderveld woont op als reden voor een bezoek.
Er is ook aan de respondenten gevraagd welk van deze motieven
voor hen het belangrijkst geacht werd, opnieuw werd het feit dat
men graag in een natlurgebied komt het meest genoemd, om
zomaar wat te wandelen en/of te fietsen was dé op één na
belangrijkste reden voor een bezoek.

Beoordeling van
voorzieningen

Íet

gedenste voozieningenniveau zijn ook een aantal

voorzieningeÀ met name genoemd, en is aan de respondenten
gevraagd de wenselijkheid van deze voorzieningen aan te.geven' De
voozieningen varieórden van eenvoudig (wandelroutes) tot zeer
uitgebreid (café met terras).
DJeenvoudige voozieningen werden door bijna alle respondenten
noodzakelijk gevonden, voorzieningen als een bezoekerscentrum
vond men-niet noodzakelijk maar ook niet ongewenst, dat laatste
was wel het geval bij een café met terras. De helft van de bezoekers
vindt dat een Oergelilke vooaiening niet in een NatiOnaal Park thuis
hoort.

Naast de vraag naar het gebruik van voorzieningen konden de
respondenten een oordeel over de aanwezige vooz-Íeninqen oeven.
Hiervoor konden de respondenten een cijfer tussen o en'10ïeven
waarbij 0 voor zeer slecht en 10 voor uitmirntend stond.
op de schuil- en observatiehutten na worden alle voozieningen als
ruim voldoende beoordeeld. De schuilhutten krijgen een ge.iddelde
waardering van 5.6 en de observatiehut wordt óét o.o beóordeeld.

De status van Nationaal Park
Status van het
Dwingelderveld

lets minder dan de helft van de bezoekers weet dat het Dwingelderveld een Nationaal Park in oprichting is. van de dagrecreaiten is
o/o van
de verblijfsrecreante=n weet ervan.
99 % op de hoogte en 33
Het merendeel van de respondenten die bekend waren met dit feit
wisten dit uit een krant of tijdschrift.

Doelstelling Nationaal Park

Naast enkele items over de Nationaal park status van het Dwingelderveld werden ook enkele meningen over Nationale parken in het
algemeen gevraagd, hiertoe werd eerst een kofte beschrijving van
een Nationaal Park gegeven.
De belangrijkste functie van een Nationaal park is voor 63

oÁ van
de
bezoekers van het Dwingelderveld het natuurbehoud, 1% is van
mening dat de recreatie de hoofdtaak is en de rest meent dat beide
taken even belangrijk moeten zijn.
Tevens is in de vorm van een aantal stellingen de mening gevraagd
over het beleid dat in een Nationaal park teá aanzien varibézoeke-rs
gevolgd zou moeten worden. Met betrekking tot de toeqankeliikheid
van een Nationaal Park is meer dan de helít van de be-zoekeis van
dat.e.en dergetijk gebied attijd vrij toegankelijk moet zijn,
ryling
40oÁ kan zich beperkingen ten aaniien ían période'of bepaaróe
VI

Bij de vraag wdk voorzieningenniveau de respondenten aanvaardbáar vindeÀ in een Nationaal Park zei &5 oÁ alleen eenvoudige
voorzieningen als wandelroutes, wegwiizer en banken te wensen,
25 o/o zou graag deze vooaieningen uitgebreid zien met bijvoor-

Voozieningen in een

Vergelijking tussen het
Dwingelderveld en de

Groote Peel

De vragen die betrekking hadden op Nationale Parken in het
dgemeèn zijn ook gesteld in een vergelijkbaar ondezoek in de
Groote Peel, een gebied van 1320 ha gelegen op de grens van
Noord-Brabant en Limburg.
Over de gehele lijn is bii de mening die de respondenten hebben
ten aanzÍen van een Nationaal Park een verschil tussen de
respondenten in de twee onderzoeksgebieden te zien.
De dagrecreanten in het Dwingelderveld zijn het meest tegen
beperkénde maatregelen met betrekking tot het gebruik van een
Nationaal Park, de bezoekers van de Groote Peel accepteren een
groot aantal bePerkingen.
Éet is opmerkelijk dat deze tendens samenhangt met de feiteliike
situatle ih Oeide gebieden. ln het Dwingelderveld is er nauweliiks
sprake van beperkte toegankeliikheid of strakke regels ten aanzien
vàn het gebruik, terwijl in de Groote Peel het recreatieve gebruik
aan relatief veel regels is onderworpen.
Hoewel bij de vraagstelling er echter nadrukkeliik op gewezen is dat
de vragen betrekking hadden op Nationale Parken in het algemeen
en niel op het bezochte gebied in het biizonder kunnen de
antwoorden deels betrekking hebben op het specifieke gebied waar
ondervraagd is. Het is echter zeer wel mogeliik dat er een selectie
optreedt tèn aanzien van de bezoekers van de gebieden. Vooral bij
db Groote Peel lijken potentiële bezoekers die (ook in een Nationaal
Park) weinig beperkingen willen accepteren uit te wijken naar
andere gebieden. Mogelijk passen feiteliike bezoekers van de
Groote Peel hun veruachtingen deels nog aan.
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Conclusies
Dat het Nationaal Park Dwingelderveld een gebied is dat door veel
mensen bezocht en gewaardeerd wordt blijkt uit dft ondezoek. op

een gemiddelde zondag komen ruim 70b0 bezoekers naar
gebied. Op jaarbasis betekent dit 1.2 milJoen bezoeken.

hét

Een groot deel van de bezoekers bezoekt het Dwingelderveld
tijdens een vakantie, vooral de campings en vakantiehuiàJes ln de
directe omgevl.nq van het gebied'zi;n Oi; deze groep' in trek.
Daarnaast wordt het gebied uiteraard óok dbor veel?agiecreanten
uit d.e omgeving bezocht. Deze laatste groep woont vóoral ln de
prwincie Órenthe en in de twee andere-nooi'detilt<e provinóies, de
verblijfsrecreanten kolgn voor een groot deel uit de'Randstad: Bï
het geven van voorllchting over het gebied moet dan ook rekeninj
gehouden worden met deze laatsts groep aangezien die niet of
nauwelijks door de plaatselijk pers geihformeerd kán worden.
Het behoud van de natuur in het Dwingelderveld wordt door de
recreanten onderschreven, de belangrijkste reden waarom men naar
het Dwingelderveld gaat is ook hót-feit dat men graag in een
natuurgebied komt. Oo!. de vraag naar vooral eenvoudige
voozieningen als wandeÍ- en Íietspaden, wegwijzers en bankén
onderstreept deze gedachte.

De actieradius van de bezoekers is vrij groot, alle delen van het
Dwingelderveld blijken goed bezocht te-wórden en een groot deel
van de bezoekers komt tijdens één bezoek ln zowel hetÍeide- als
het bosgedeelte van het Dwingelderveld. Dit hangt vooral samen
met het feit dat het fietsen de meest verrichte activiteit ls gevolgd
door het wandelen.
Ten aanzien van de status van Nationaal park bestaat er bii een
groot aantal bezoekers enige onduideliJkheid, allereerst is slêchts
50 o/o.op de hoogl-e van de status die het Dwingelderveld draagt,
vooral bij de verblijfsrecreanten is dit onbekend.

ook bestaat er bij een deel van de bezoekers het idee dat er binnen
afzienbare tijd hekken om het ggbled zullen komen en een vrije
entree niet gewaarborgd wordt. Gebleken is dat veel mensen hàt
dragen van de titel Nationaal Park associëren met de situatie zoals
die in het Nationaal Park de Hoge Veluwe is.
Vit 9g vergeliiking tussen de antwoorden op vragen ten aanzien van
de Nationaal Park status in Dwingeloo en de Groote peel is te
concluderen dat verschillen in beheer en inrichting van de beide
gebieden van invloed zijn op de ideeën die bezoekàrs hebben over
Nationale Parken in het algemeen.

CI de status Natlonaal Park alleen verantwoordelijk ls voor de
toename van het bezoek aan het Dwingelerved kán niet uÍt dit
ondezoek geconcludeerd worden. Al is on?er de bezoekeri oie oox
voor 1986 al hramen een toename van het bezoek sedert het
verkrijgen van de status. in t9B6 te zien, dan nog is het moeilijk aan
te geven of het alleen hierdoor komt. Niemand hleft het als zódanig
genoemd, maar er kan ook verondersteld worden dat een behee-r
dat gericht is op de ontwikkeling en behoud van de natuur ln
combinatie met de bezoekmotieven een toename van het bezoek
aan het Dwingelderveld te zien geeft.
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