
Beleving van de natuur in coronatijd
Impressie van de antwoorden op de vragen aan de Friese digitale
klankbordgroep van de Lc. Uitgezet april 2020 bij ruim 60 personen, ontvangen
 27 antwoorden  van klankbordgroepleden en een aantal van  Lc-leden.

1) Heeft u sinds het uitbreken van de crisis vaker een bezoek gebracht aan een natuurgebied?
Iets meer dan de helft geeft aan vaker natuur in te gaan, een klein aantal geeft
aan minder (vaak vanwege risico) en iets minder dan de helft geeft aan niet
vaker de natuur in te gaan.

2) Zo ja, waarom nam u die beslissing?
Degenen die aangeven vaker de natuur in te gaan motiveerden dat met:
tegenhanger stress of compensatie minder sociale contacten, andere beweging
of sport, de lente of relativering van andere zaken, en als ontspanning.
Wel werd nogal eens aangegeven dat men dit in de eigen directe omgeving
deed, soms zelfs de eigen tuin.
Een aantal personen die aangaven minder de natuur in geweest te zijn deden
dat minder vanwege de risico’s op smalle paden, teveel drukte, of beperking
van de eigen actieradius (qua vervoermiddel) vanwege de situatie.

3) Heeft u in deze crisistijd meer behoefte om de natuur in te trekken en zo ja,
waarom?
Degenen die meer behoefte hadden aan natuur gaven als reden aan:
compensatie van minder sociale contacten, meer vrije tijd, stilte en rust,
ontspanning en afleiding zoeken, ellende ontlopen. Of het stoppen van andere
planvoorbereidingen.
Als men aangaf minder behoefte te hebben was dat soms omdat men natuur in
eigen tuin, of groen dichtbij had. Maar ook omdat men risico’s / contacten
wilde vermijden.

4) Heeft u door de huidige crisis een andere kijk gekregen op de omliggende
natuur bij u in de buurt en zo ja, kunt u daar meer over vertellen?
Vaak werd aangegeven dat niet de kijk op natuur veranderd was, maar er wel
meer verdieping was in inzicht en kennis, er meer details in beeld waren
gekomen.
Ook noemde men dikwijls dat het belang van natuur veel sterker gevoeld werd,
men hoopte dat dit breed gedeeld werd, en dat er een verandering van gedrag
en prioriteiten uit deze periode zou voortkomen.
Iets minder dan de helft gaf echter ook aan dat de kijk op natuur niet
veranderd was. Aan dit laatste kan men natuurlijk verschillende conclusies
verbinden, maar dat is koffiedik kijken.

5. Verwacht u dat zodra de beperkingen opgeheven zijn, u nog net zo vaak de
natuur in trekt of dat u dan uw vrije tijd aan andere dingen gaat besteden zoals
bezoek aan musea, aan bioscopen of restaurants?
Het merendeel van de respondenten gaf aan dat men verwachtte net zo vaak
(of zelfs nog meer) de natuur in te zullen gaan. Maar dat ook andereactiviteiten daar dan bij komen. 
Een beperkt aantal, ong. 1/3, gaf aan dat
bezoek aan de natuur dan minder wordt en dit werd vaak verbonden aan meer
andere activiteiten en minder tijd.


