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INLEIDING
Wandelaars, sporters, hondenuitlaters en vele andere bezoekers maken veelvuldig gebruik van de
voorzieningen in natuurgebieden, vaak zonder daar direct voor te betalen. Natuurorganisaties krijgen
subsidie voor het beheer van een gebied maar nauwelijks voor de recreatieve functies ervan. Naast de
vele discussies over entree, betaald parkeren en verplichte lidmaatschappen is er nog een mogelijkheid
om gebruikers van voorzieningen in een natuurgebied te vragen om bij te dragen aan aanleg en
onderhoud: een vrijwillige, eenmalige donatie op de locatie.
Hiermee is nog weinig structurele ervaring opgedaan door de beheerders van natuurgebieden terwijl de
mogelijkheden om een vrijwillige donatie te doen door de technologische ontwikkelingen toenemen.
In deze verkenning geven we een eerste schets van een aantal nieuwe technische mogelijkheden om
bezoekers van natuurgebieden te vragen om een eenmalige bijdrage. Naast deze technische verkenning
is er een aantal gesprekken gevoerd met natuurorganisaties over de voor- en nadelen van vrijwillige
donaties.
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CONTEXT
Betalen voor de toegang van natuurgebieden of het gebruik van natuurvoorzieningen
stuit op veel weerstand. Na een verkenning van een natuurorganisatie over de
mogelijkheden van nieuwe financieringsbronnen voor natuur verschenen op internet vele
nieuwsberichten en discussies over ‘betaald parkeren om vrije natuur in te mogen’ en
‘uitje naar bos straks ook onbetaalbaar’. Deze verkenning gaat niet over verplicht laten
betalen voor natuur(voorzieningen), maar over het vragen van een vrijwillige vergoeding
voor het gebruik van de natuur. We hebben gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de
bezoekers van natuurgebieden te vragen vrijwillig bij te dragen, direct voor, tijdens of na
het gebruik van de voorziening, op een moderne manier. Deze mogelijkheden blijken
ruimschoots voorhanden en bieden de natuurorganisaties, naast mogelijke financiële
inkomsten ook de mogelijkheid om verder in contact te komen met de bezoekers.
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BESTAANDE VOORBEELDEN IN DE NATUUR
Betalen voor natuurvoorzieningen is
niet nieuw. Bij meerdere
natuurgebieden worden de
bezoekers gevraagd om een al dan
niet vrijwillige vergoeding voor
toegang of het gebruik van een
voorziening.
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BESTAANDE VOORBEELDEN IN DE NATUUR
Bij een aantal natuurgebieden in
Nederland betaal je toegangskosten
voor het gebied. Zo zijn de
Waterleidingduinen in Noord-Holland
pas toegankelijk na het kopen van
een toegangskaartje. Via een
betaalzuil kun je met je pinpas
betalen. Mobiel betalen is mogelijk
via de app ‘MyOrder’.
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BESTAANDE VOORBEELDEN IN DE NATUUR
In het Engelse New Forest staan oude
parkeermeters met het verzoek een
vrijwillige bijdrage voor onderhoud
van het gebied te doen. Dit kan door
middel van muntgeld.
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BESTAANDE VOORBEELDEN IN DE NATUUR
Deze oude boomstam met het verzoek
te doneren is te vinden in Engeland, in
het gebied The Argory van National
Trust met als tekst:
"It costs £250,000 per annum to make
The Argory the beautiful place that you
are enjoying today and if you are not a
member of The National Trust, please
make a donation to help with the
upkeep. Thank you."
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BESTAANDE VOORBEELDEN IN DE NATUUR
Deze donatiezuil, genaamd ‘IJzeren
Hein’, staat bij een oude eik op
Landgoed Vervolde en vraagt de
bezoekers om een vrijwillige bijdrage
voor het onderhoud van de boom.
Meer voorbeelden zijn te vinden in
het boek ‘Ondernemen met natuur’
van Hans Kamerbeek.
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ONLINE BETALEN
De hiervoor genoemde voorbeelden zijn bestaande manieren voor het vragen
van een bijdrage aan bezoekers van een natuurgebied, al dan niet vrijwillig.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie en digitale
betaalsystemen maken het mogelijk om bezoekers op een eigentijdse manier te
vragen om direct, ter plaatse, een vrijwillige donatie te doen via een online
betaling.
Er zijn veel verschillende manieren om een online betaling te doen. We schetsen
in deze verkenning een aantal mogelijkheden om te betalen en geven
voorbeelden van bestaande acties hiermee.
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ONLINE BETALEN
De daadwerkelijke betaling gaat via een online betaaldienst, hier worden een aantal vormen bij
onderscheiden:
Naam

Omschrijving

Werkt bijv. met

Internetbankieren

Inloggen in beveiligde omgeving en betalen via een
directe overschrijving tussen 2 bankrekeningen

iDeal

Creditcard

Creditcardmaatschappij schiet de betaling voor en
klant kan achteraf en in termijnen aflossen

Visa

Wallet

Een virtuele portemonnee waar de klant een bedrag
in stort om betalingen te verrichten.

Paypal

Vouchers /
prepaid

Klanten kunnen afrekenen met een kaartcode.

Online
cadeaukaart

Telefonische
betalingen

Bellen of sms-en naar een bepaald nummer en
betaling loopt via de telefoonrekening.

SMS
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ONLINE BETALEN
Het daadwerkelijk online betalen gaat via internetbankieren, je creditcard
of je telefoonrekening. Op dat gebied zijn er vele ontwikkelingen gaande.
Naast de daadwerkelijke betaling is er vaak een combinatie met een
oproep tot betaling. Om de betaling te starten wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van moderne technieken zoals QRcodes, NFC (Near Field
Communication) en Beacons.
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ONLINE BETALEN
Oproepen om te betalen
NFC / Contactloos

Near Field Communication, een tag waaraan een
betaalsysteem gekoppeld kan worden.

Beacon

Een klein apparaat dat een signaal uitzendt en kan
worden herkend door je smartphone en wordt
omgezet in een actie.

QR code

Een streepjescode die je telefoon tot een bepaalde
actie aanzet.

Tekstueel

Naast bovenstaande manieren kun je een verzoek tot
betaling ook tekstueel, met woorden, doen.
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NFC / CONTACTLOOS BETALEN
Bij een NFC tag kun je je telefoon houden waarna een
voorgeprogrammeerde actie start. De tag kan een app
openen of bijvoorbeeld de sms dienst met een link
naar betaalopdracht.
Een NFC tag werkt met bijna alle Android toestellen.
De nieuwste Apple toestellen (iPhone 6 bijvoorbeeld)
hebben ook een NFC tag maar die zijn gekoppeld aan
Apple Pay, een eigen betaaldienst van Apple.
Bij contactloos betalen met je bankpas is een computer
met internetverbinding nodig.
De NFC tag heeft zelf geen stroomvoorziening nodig,
het maakt gebruik van de energie van de telefoon.
De tags kunnen, verwerkt in een sticker, overal
toegepast worden en kunnen weerbestendig worden
gemaakt. NFC werkt alleen wanneer je telefoon vlak bij
de tag houdt.
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BEACONS
Een beacon is een klein apparaat dat op een afstand van
0-30 meter een signaal kan afgeven. Aan het signaal is een
actie gekoppeld. Telefoons die het signaal opvangen en de
juiste app hebben gedownload voeren de bijbehorende
actie uit. Met beacons kun je eenvoudig bezoekers volgen
bij een bezoek en afhankelijk van zijn gedrag informatie
geven. Voor het herkennen van de beacon is het
noodzakelijk dat de telefoon Bluetooth aan heeft staan en
dat de bijbehorende app is gedownload. Dit kan een eigen
app van een natuurorganisatie zijn maar het is ook mogelijk
om aan te sluiten bij andere populaire apps. Een beacon
kan buiten opgehangen worden, maar moet wel worden
beschermd tegen weersomstandigheden. Een beacon kost
gemiddeld 25 euro per stuk, de batterij gaat 1-3 jaar mee.
Meer informatie over Beacons en mogelijke toepassing
ervan in de natuur:
http://www.innovatieagroennatuur.nl/nl/bibliotheek/
rapporten/636/iBeaconsVerkenningvoordenatuur.html

16

GEVEN VOOR NATUUR

QR CODE
Een QR code is een streepjescode
waarmee je telefoon een bepaalde
actie herkent. Deze actie kan
bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan een
online betaalsysteem. QR codes zijn
eenvoudig te generen en aan te
brengen. Voor alle mobiele telefoons
zijn QR scanners te verkrijgen en ze
worden vaak toegepast in combinatie
met een NFC tag.
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TEKSTUEEL / MONDELING
Een oproep tot betaling kan ook
tekstueel of mondeling worden
gedaan. De simpele vraag om te
doneren gesteld door een
boswachter of via een poster of een
informatiebord kan al voldoende om
mensen daadwerkelijk een donatie te
laten doen.
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VOORBEELDEN
Mobiel betalen in combinatie met een oproep tot betaling staat volop in
de belangstelling. Zowel in de retailsector als bij fondsenwervende
instellingen wordt veel geëxperimenteerd met de mogelijkheden van
deze nieuwe technieken. We laten ter inspiratie een aantal voorbeelden
zien.
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NFC
Unicef heeft gebruik gemaakt NFC
stickers om het aantal vrijwilligers te
vergroten. Na het doneren ontvangt
de donateur een NFC sticker waarna
deze zelf ook mensen kan vragen om
een bijdrage te geven. De actie was
een groot succes. Zie het verslag op
YouTube
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NFC IN COMBINATIE MET SMS
Oxfam Novib heeft een experiment
uitgevoerd met poster en armbanden
waar een NFC tag in verwerkt zat. De
NFC tag start een sms dienst
waarmee een donatie kan worden
gedaan.
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QR CODE
iDeal heeft een eigen app ontwikkeld
waarmee eenvoudig QR codes
kunnen worden gescand, waarna een
iDeal betaling kan worden gemaakt.
Zie het filmpje hierover op Vimeo
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SMS ACTIES
SMS acties worden veelvuldig gebruikt, ook
in de natuursector, om donaties te
verkrijgen. De oproep om te betalen via
SMS kan zowel tekstueel als via QR, Beacon
of NFC worden gedaan. In Nederland
kunnen goede doelen gebruik maken van
4333, een initiatief van de Branche
organisatie Goede doelen. Voor een klein
bedrag per jaar krijgt het goede doel een
aantal keywords. Donateurs sms-en het
keyword en doneren hierdoor een van te
voren bepaald bedrag. Dit kan zowel bij
kleinschalige als bij grootschalige acties, via
bijvoorbeeld de televisie, worden gebruikt.
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DONEER EN BETAAL APPS
Via betaalapps als MyOrder kun je
eenvoudig online betalingen verrichten.
Voor de daadwerkelijke betaling wordt een
wallet gebruikt die de consument kan
opwaarderen via iDeal. Naast betalingen
kunnen ook donaties worden gedaan.
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MOGELIJKHEDEN IN DE NATUUR
Natuurgebieden hebben veel objecten waar aan bezoekers kan worden
gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage te leveren. Een eerste verkenning van
de verschillende mogelijkheden geeft vooral zicht op soorten voorzieningen of
een geboden service
Voorbeelden hiervan zijn:
vogelkijkhutten, parkeren, oplaadpalen voor elektrische fietsen, toiletten,
bezoekers- en buitencentra, speelnatuur, klimbossen, campings.
Ook bij het gebruik van wandelroutes kan om een vrijwillige donatie worden
gevraagd.
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AANDACHTSPUNTEN VOOR VERVOLG
De technische mogelijkheden om bezoekers te vragen om een vrijwillige
bijdrage zijn aanwezig. Welke manier het beste werkt is niet bekend en
vraagt om nader onderzoek.
Tevens is natuurlijk de vraag of de bezoeker bereid is om daadwerkelijk een
bijdrage te doen en op wat voor manier je iemand hiertoe verzoekt. Een
nadere verkenning naar de opvattingen van het publiek hierover en het
verkennen van verschillende manieren om te vragen om een donatie
zonder daarbij opdringerig over te komen is van belang.
Voor natuurorganisaties is het wenselijk dergelijke ontwikkelingen mee te
nemen in de bredere context van contact met de bezoekers. Voor
natuurorganisaties zijn de NAW gegevens van bezoekers van groot belang.
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AANDACHTSPUNTEN VOOR VERVOLG
Een ander aandachtspunt is de perceptie van bezoekers rond de
financiering van natuurvoorzieningen. Veel bezoekers zijn niet of
nauwelijks op de hoogte van de financieringsstromen in natuurgebieden
en realiseren zich vaak niet dat natuurorganisaties geen of nauwelijks
financiële vergoeding krijgen voor recreatievoorzieningen. De
voorzieningen moeten dus op een andere manier betaald worden. Een
campagne waarbij op verschillende plekken in de natuur het publiek
hierover geïnformeerd wordt kan bijdragen aan de perceptie en
bereidheid van het publiek om een donatie te doen voor het gebruik van
een voorziening. De terrein beherende organisaties zouden bij voorkeur
hier samen een eenduidige en herkenbare boodschap voor ontwikkelen.
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