
Het symposium Buiten Sporten, Natuurlijk!, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Golffederatie 

(NGF), de Natuur en Milieufederaties (NMF) en NOC*NSF, trok 19 mei jl. een divers gezelschap van zo’n 85 

deelnemers richting Papendal. De opkomst kenmerkt de breedte van het onderwerp en de interesse voor 

de verbinding van sportbeleving met natuurbeleving en de toegevoegde waarde die deze combinatie heeft 

voor ons welzijn. 

Buiten sporten en natuur zijn verbonden in beleving. Dit geldt voor alle sporten die in de natuurlijk omge-

ving beoefend worden en geldt in hoge mate voor sporten waarbij de beleving van het natuurlijke land-

schap zelf een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de sportbeleving. Denk hierbij aan golfen, fietsen, water-

sport, roeien, de hippische sport, etc.

De groep deelnemers was evenredig verdeeld en kwam uit de sportsector, de natuur-/terreinbeheersector 

en uit de hoek van preventie/gezonde leefstijl. De uiteenlopende invalshoeken maakten de discussie tijdens 

het interactieve deel bijzonder levendig en interessant. 

Presentaties

Na de evidence-based uiteenzetting van de meerwaarde van een natuurlijke omgeving voor buitensport 

door hoogleraar Agnes van den Berg werd door Hans Rutten van het Ministerie van EZ de Rijksnatuurvisie 

toegelicht. Onder de noemer Natuurlijk Verder zet de overheid in deze visie in op het verbinden van de na-

tuur met de samenleving. De verbinding met sport biedt in dat kader een prachtige kans. Albert Vliegent-
hart van de Vlinderstichting pakte daarna het stokje van Hans over om het initiatief van de Groene Tafel 

Sport & Natuur toe te lichten. 

Het sportieve perspectief werd door Richard Kaper van NOC*NSF geschetst. Richard ging in op de popu-

lariteit van buitensporten en de recent gepubliceerde Sportagenda 2017 waarin een lans gebroken wordt 

om sport in co-creatie te verbinden met nieuwe partners en sectoren. De constatering dat de natuur als 

onderwerp in de sportagenda ontbreekt, ziet hij als een omissie die in een volgende agenda hersteld moet 

worden. Als gepassioneerd bergbeklimmer kon hij daarnaast op persoonlijk titel overtuigend neerzetten 

wat de combinatie van een sportieve uitdaging met de actieve beleving van het natuurlijke landschap voor 

hem betekent.

Het gezondheidsperspectief en de wijze waarop De Friesland Zorgverzekeraar aandacht besteedt aan het 

stimuleren van een gezonde leefstijl werd door Tjisse Brookman gepresenteerd.

Interactieve deel

In het interactieve deel na de pauze werd onder de strakke leiding van dagvoorzitter en wetenschapsjour-

nalist Mark Mieras door de betrokkenen een ‘bloemlezing’ gegeven van succesvolle voorbeelden van de 

verbinding van sport met natuur. Dit varieerde van het initiatief van parklopen tot een fraai gedicht voorge-

dragen door Roeland Geertzen van het Waterschapverbond waarmee hij treffend aangaf welke unieke bele-

ving watersport de mens biedt. Ook de golfsport en de samenwerking van de NGF met Vogelbescherming 

en ANWB Golf kwamen goed uit de verf evenals van Sportschool De Open Lucht en het initiatief Beter in 

het Groen en tal van andere goede voorbeelden. 
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Vervolg interactieve deel

De gedeelde conclusie van dit interactieve deel: er vinden al interessante en succesvolle initiatieven plaats; 

een bewijs dat de combinatie sport en natuur de mens iets waardevols te bieden heeft. 

Het algemene gevoel was dat het tijd wordt om dat met elkaar nog beter te benoemen en in samenwerking 

verder te ontwikkelen. Daarnaast is het aan de beleidsmakers om de verbinding van sport en natuur een 

duidelijker plek te geven in beleidsvisies en in te zetten op ontwikkeling in partnerships. 

De sportsector en de natuursector kunnen veel aan elkaar hebben en van elkaar leren. Sport en natuur zijn 

in de mens diep verbonden in beleving. 

Links naar presentaties eerste deel:

Links naar presentaties interactieve deel:

Voor vragen:

Max Zevenbergen - m.zevenbergen@nmu.nl - 030-2567350

Alma Streefkerk - streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl - 038-4250960

Joris Slooten – joris.slooten@ngf.nl -  030-2426370 
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