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1 INLEIDING 

”De centrale ligging, de aantrekkelijke steden en landschappen en het sterk zijn in kennis en cultuur maken 
de provincie Utrecht tot een aantrekkelijke regio. Aantrekkelijk voor mensen om te wonen en voor 
bedrijven om zich te vestigen. In het aantrekkelijke woon/ en vestigingsklimaat ligt de kracht van de regio.” 
Bron: Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht. Coalitieakkoord 2011-2015 
 

1.1 Focus en verbinding 

In 2009 stelde de provincie het Beleidsprogramma Vrije Tijd 2009-2012 vast, met als doel de verdere groei 

en versterking en vernieuwing van de vrijetijdssector. Het programma is uitgevoerd als aanjaag- en 

stimuleringsbeleid en kende aanvankelijk een breed draagvlak. In tijden van recessie waren de 

stimulerende maatregelen effectief. In de afgelopen drie jaar heeft dit programma de nodige vruchten  

afgeworpen. Het evenementenbeleid is uitgevoerd, culturele publiekslocaties hebben innovaties 

doorgevoerd (merklocaties), de toeristische marketing is geregionaliseerd. De Giro d’Italia werd succesvol 

bezocht, het fietsknooppuntensysteem is geïmplementeerd en er is een begin gemaakt met een 

fundamentele discussie over de toekomst van de recreatieschappen. Ook vanuit Agenda Vitaal Platteland 

en het programma Recreatie om de Stad (RodS) is de afgelopen jaren het nodige bereikt. Voorbeelden 

van een aantal aansprekende projecten zijn: Vathorst-Noord, Laakzone, groene entrees Utrechtse 

Heuvelrug en de recreatieve ontsluiting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het stadsgewest Utrecht 

zijn onder het programma RodS verschillende recreatiegebieden gerealiseerd, zoals bos Nieuw-Wulven in 

Houten en het recreatiegebied Laagraven. Ook aan de noord- en westkant van de provincie Utrecht zijn 

recreatiegebieden gerealiseerd, dan wel in uitvoering of in de planfase. 

 

Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor een focus op kerntaken. Vanuit de wens de provincie als 

een krachtig middenbestuur te positioneren dient de rol van de provincie scherper te worden (‘wat we 

doen, doen we goed’). De provincie richt zich op die taken waar het regionale bestuur de meeste 

toegevoegde waarde heeft. Leidend voor de keuze voor de kerntaken is het streven naar een sterke regio 

met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat.  De kerntaken hebben vooral 

betrekking op het fysieke domein en zijn verwoord als:  

- Economische ontwikkeling 

- Ruimtelijke ontwikkeling 

- Natuur en landschap 

- Bereikbaarheid 

- Cultuurhistorisch erfgoed 

 

Recreatie en toerisme zijn taken, die hun uitwerking vinden in alle hierboven genoemde kerntaken. Deze 

provinciale visie beoogt het belang en de integratie van recreatie en toerisme binnen de bestaande 

kerntaken te verankeren. De volgende beleidsontwikkelingen zijn  in dit verband relevant:  



       

 
 
 - 3 - 

• Het Voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie dat kaderstellend is voor de ruimtelijke koers van 

recreatie en toerisme. 

• De herijking van het AVP-beleid, waarop we in willen spelen, bijvoorbeeld waar het gaat om de 

uiteindelijke organisatie van de inhoudelijke opgaven. 

• De Strategie Utrecht 2040 geldt als richtinggevend document voor een duurzame ontwikkeling van deze 

regio. 

• De provincie heeft van het rijk een sterkere rol gekregen als gebiedsregisseur van (boven-)regionale 

ontwikkelingen en wil deze waarmaken. 

• De provincie wil de verschillende gebiedspartijen - publiek en privaat – beter met elkaar verbinden en zo 

zorgen voor ten minste hetzelfde resultaat met minder publieke middelen. 

• De provincie krijgt te maken met verminderde financiële middelen en zal daarom prioriteiten stellen en 

een duidelijke focus aanbrengen in haar activiteiten en verantwoordelijkheden op het gebied van recreatie 

en toerisme. 

 

De visie is tevens bedoeld als uitgangspunt om met gemeenten, gebiedspartijen en instanties tot een 

gezamenlijke voorstel met betrekking tot de toekomst van de recreatieschappen te komen. 

 

1.2 Verbinding met andere beleidsvelden  

De provincie ziet recreatie en toerisme als beleidsdomein dat zijn uitwerking dient te hebben in de 

kerntaken van de provincie en zodoende verbonden is met andere beleidsvelden: 

 

Verbinding met economie 

De toeristisch-recreatieve branche is een economische sector met potentie. De Economische Visie 2020 

stelt dat de provincie Utrecht een verzameling aantrekkelijke landschappen herbergt. Een gevarieerd 

aanbod aan toeristisch-recreatieve activiteiten in relatie tot deze landschappen versterkt de sector en de 

aantrekkingskracht voor bedrijven en personeel. Ook de inzet van nieuwe gebiedsgerichte 

financieringsconstructies en het stimuleren van innovatie binnen de toeristisch-recreatieve sector draagt 

hier aan bij. 

 

Verbinding  met ruimte 

Het behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn in het voorontwerp 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) benoemd als provinciaal belang (pagina 16, landelijk gebied 

met kwaliteit). De toeristisch-recreatieve sector is gebaat bij mogelijkheden om de Utrechtse 

landschappen, de aantrekkelijke steden en dorpen en het  cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar en 

toegankelijk te houden en te maken. De provincie kan op basis van een belangenafweging en maatwerk 

hiervoor ruimte creëren. 
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Verbinding met natuur 

Natuurwaarden vormen enerzijds een kostbaar goed en anderzijds een beperking. In sommige delen van 

de provincie Utrecht, onder andere op de Utrechtse Heuvelrug en de Vinkeveense Plassen, is sprake van 

spanning tussen ecologische en recreatieve functies. Ongeveer 80% procent van de huidige bungalow- en 

kampeerbedrijven in de provincie Utrecht is gevestigd binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook 

veel congresfuncties en dagrecreatieterreinen bevinden zich in of nabij de EHS. Ondernemers hebben 

plannen tot kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van bedrijven. De provincie streeft  naar natuurwinst in 

combinatie met meer mogelijkheden voor receatie en toerisme. 

 

Verbinding met landelijk gebied 

De afgelopen jaren zijn in het kader van het Agenda Vitaal Platteland gebiedsvisies en programma's 

ontwikkeld, waarbij ook de gebiedspartijen intensief betrokken zijn bij het thema recreatie. Voor de 

uitvoering van deze vise wordt voorgesteld aan te haken op de beoogde nieuwe indeling van de 

gebiedscommissies. 

Daarnaast wordt het al ingevoerde model van poorten en groene entrees op de Heuvelrug vertaalt in een  

uniform en provinciaal dekkend netwerk van Poorten en Toeristische OverstapPunten. Uitgangspunten 

hierbij vormen  ruimte voor ontwikkeling van deze plekken, een betere verknoping met erfgoedfuncties, en 

het verbinden en afstemmen van regionale en landelijke routes voor wandelen, fietsen en varen. 

 

Verbinding met mobiliteit 

De bereikbaarheid van recreatiegebieden en  Utrechtse vergader- en congrescentra  is onderdeel van het 

mobiliteitsvraagstuk in de provincie. Vanwege de binnenstedelijke bouwopgave en de daarmee gepaard 

gaande bevolkingsgroei dient ook de bereikbaarheid van recreatiefuncties dicht bij de stad hierbij 

betrokken te worden. In aansluiting op de in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen 

mobiliteitstoets voor ontwikkelingen, dienen de Poorten of Toeristisch OverstapPunten getoetst te worden  

op de gevolgen voor het wegennet. 

 

Verinding met erfgoed 

De belangrijkste erfgoedthema’s voor de komende jaren zijn het agrarische cultuurlandschap, de 

historische buitenplaatsen en het militair erfgoed. Deze keuze is gebaseerd op erfgoedwaarden die goed 

passen bij de ruimtelijke kerntaak van de provincie. Deze visie verbindt voor het eerst recreatie- met  

erfgoedfuncties.  

 

Verbinding met landbouw, milieu en water 

Groen-blauwe diensten kunnen vertaald worden in recreatieve functies bij de boer. Creativiteit en innovatie 

bieden de beste garantie voor een vitaal platteland. Met de vele waterwegen en plassen in de provincie 

ontstaan kansen voor het creëren van nieuwe zwemwaterlocaties. Daarbij is aandacht voor waterkwaliteit 

essentieel. Andere milieukwaliteiten die kunnen bijdragen aan de recreatieve beleving van de Utrechtse 
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landschappen zijn donkerte en stilte. Deze kwaliteiten worden geborgd in de verschillende beleidskaders, 

met name de PRS. 

 

1.3 Kansrijk leef- en werkklimaat  

De provincie Utrecht is in 2010 door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot de 

mooiste Randstadprovincie en op één na mooiste provincie van Nederland uitgeroepen. De kwaliteit en 

verscheidenheid aan landschappen zijn een sterke troefkaart voor de provincie Utrecht. De landschappen 

leveren een belangrijke bijdrage aan het bestaande leefklimaat. Ontwikkeling en ontsluiting van deze 

landschappen dient te resulteren in behoud en versterking van deze kwaliteit. 

Daarnaast heeft het onderzoekscentrum van de Europese Commissie in 2010 de provincie Utrecht 

uitgeroepen tot meest concurrerende regio van Europa. Het economische succes van de provincie heeft 

alles te maken met zijn aantrekkelijkheid om te wonen en te werken. De provinciale Economische Visie 

2020 speelt in op dit succes en beoogt van Utrecht een Europese topregio op het gebied van creatieve en 

kenniseconomie. Een sterk recreatief en toeristisch aanbod ondersteunt dit streven. 

De  groeiende arbeidsbevolking en toenemende vergrijzing resulteert in groepen met specifieke en 

persoonlijke wensen ten aanzien van de vrije tijdsbesteding. Het recreatieve en landschappelijke aanbod 

in de provincie Utrecht biedt mogelijkheden om op die wensen in te spelen. 

Naast dit soort invloeden op het vestigingsklimaat zijn er ook meer directe economische effecten van een 

gunstig woon- en leefklimaat, zoals de positieve invloed ervan op de waarde van het vastgoed. 

 
 

1.4 Belang en omvang toeristisch-reactieve sector 

Recreatie en toerisme zijn  belangrijk voor de economische ontwikkeling van de provincie Utrecht. Jaarlijks 

verdienen ca. 28.000 werknemers hun brood in deze sector en gaat er € 2,4 miljard om. 

De toeristisch-recreatieve branche bestaat uit drie segmenten: de dagtochtenmarkt, de vakantiemarkt en 

het zakelijk toerisme (congressen en vergaderingen). Hiermee kent de toeristisch-recreatieve branche een 

groter belang dan de bouwsector en is zij, in aantal banen, even groot als bijvoorbeeld de bancaire sector. 

Het zakelijk toerisme is met 55% van jaarlijkse omzet de belangrijkste economische pijler van de 

toeristisch-recreatieve branche. Op de tweede plaats volgen de bestedingen aan het dagbezoek (42%). 

Het verblijfstoerisme bedraagt 3% van het totaal. 

Ten opzichte van 2006/2007 zijn de bestedingen met bijna 3% toegenomen. Omdat de bestedingen voor 

Nederland als geheel een vergelijkbare groei hebben laten zien is het marktaandeel van Utrecht met circa 

8,1% gelijk gebleken. Binnen de sector is wel sprake van verschillen. Vooral in het zakelijke segment en 

de markt voor dagtochten heeft Utrecht het beter gedaan dan het landelijke gemiddelde. De provincie heeft 

in deze segmenten een stevige positie opgebouwd. De vakantiemarkt is daarentegen in Utrecht 

bescheiden van omvang. Binnen dit segment verliest de provincie bovendien al jaren langzaam maar 

zeker terrein. Dit is waarschijnlijk mede te verklaren vanuit een gebrek aan vernieuwing en verbetering van 
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verblijfsaccommodaties. Hierop komen wij in hoofdstuk 2 en 3 terug. 

 

 

Figuur 1 Ontwikkeling toeristische bestedingen provincie Utrecht (x € miljoen) 
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Bron: Monitor toerisme en recreatie 2010, ECORYS 

 

Binnen de provincie zijn de toeristische bestedingen in de afgelopen jaren vooral toegenomen in de stad 

Utrecht. Het zakelijk toerisme was succesvol en genereerde meer bestedingen ten opzichte van de vorige 

meting en is in feite verantwoordelijk voor de groei van de totale sector. Ook het dagtochtensegment 

groeide in termen van bestedingen licht. In onderstaand figuur wordt dit geïllustreerd aan de hand van de 

regionale verdeling van de bestedingen aan dagtochten, vakanties en zakelijke reizen over de 

verschillende deelregio’s. Qua totale omvang van de toeristisch-recreatieve sector sluit de 

bestemmingsregio Vecht en Plassen de rijen. De Utrechtse Heuvelrug blijft dé vakantiebestemmingregio 

binnen de provincie maar heeft te maken met een afname van de bestedingen in de verblijfsrecreatie. 
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Figuur 2 Samenstelling, omvang en ontwikkeling bestedingen per bestemmingsregio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                               Bron: Monitor toerisme en recreatie 2010, ECORYS 

 

1.5 Ambitie van de provincie 

De globale doelstelling van deze visie, ofwel de ambitie, voor de periode tot 2020 laat zich als volgt 

omschrijven: 

 

 

De provincie Utrecht streeft samen met haar maatschappelijke partners naar een toekomstbestendige 

ontwikkeling en beheer van recreatie en toerisme, gebaseerd op drie pijlers: 

 

Het aanbod sluit in de toekomst beter aan op de vraag 

Het recreatieve aanbod is in 2020 beter toegesneden op de toekomstige vraag van recreanten en 

bezoekers van binnen en van buiten de provincie. Hierbij kijken we naar de kwantitatieve vraag (is er 

genoeg aanbod om te voorzien in de vraag van de groeiende bevolking) en naar de kwalitatieve vraag 

(voldoet het aanbod aan de kwaliteitseisen van de consument). Recreatieve ontwikkelingen vinden plaats 

in evenwicht met andere belangen, zoals natuur, woningbouw, verkeer, erfgoed en landbouw. 

 

Een efficiënte en effectieve organisatie van het beheer 

De organiserende partijen van recreatie (publiek en privaat) zijn, ook in de toekomst, op hun taak toegerust 
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en hebben de mogelijkheden om deze uit te voeren. Ook in een situatie waarbij sprake zal zijn van minder 

overheidsgeld en waarin recreatieondernemers en (semi-)private gebiedsbeheerders meer 

verantwoordelijkheden hebben om te zorgen voor landschappelijke kwaliteit en mogelijkheden voor de 

recreant.  

 

Bijdrage aan de duurzame versterking van natuur, landschap en erfgoed 

De toeristisch-recreatieve sector draagt in 2020 in haar bedrijfsvoering bij aan de versterking van 

kwetsbare natuur, aantrekkelijk landschap en waardevol erfgoed. 
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2 DE ONTWIKKELING VAN VRAAG EN AANBOD  

 

2.1 Groeiende bevolking en participatie zet extra druk op recreatieruimte rondom de 
steden 

Groeiende recreatiebehoefte door inwonersgroei 

Utrecht is in Nederland, samen met Flevoland, de provincie waar de bevolking de komende decennia het 

sterkst toeneemt. Het aantal ouderen en allochtonen groeit, het aantal jongeren blijft vrijwel gelijk. Het 

aandeel één en tweepersoonshuishoudens neemt toe. De sterkste groei doet zich voor in en om de steden 

Utrecht (+14%) en Amersfoort (+9%), en ook in Veenendaal wordt groei verwacht. In 2030 zijn er in de 

provincie ten opzichte van 2010 meer dan 120 duizend inwoners bijgekomen. Er is nu al lokaal sprake van 

tekorten aan recreatieve gebieden. Dit zal zonder uitbreiding van goed bereikbare ‘uitloopgebieden’ verder 

toenemen. Niet alle gemeenten groeien overigens. In sommige kleinere kernen, vooral in het westen en 

zuiden van de provincie is een beperkte bevolkingskrimp te verwachten. Voor een overzicht van de 

verwachte bevolkingsontwikkeling per gemeente, zie het kaartbeeld verder in dit hoofdstuk. 

 

Betere verbindingen, intensiever en gevarieerder gebruik 

Een groeiende bevolking betekent meer behoefte aan recreatiemogelijkheden. Meer 

recreatiemogelijkheden betekent niet automatisch meer behoefte aan oppervlaktes. Het kan ook gaan om 

meer routes, intensiever en gevarieerder gebruik van bestaande gebieden of een betere bereikbaarheid 

van de populaire gebiedstypen vanuit de woongebieden. Dit laatste vormt een extra aandachtspunt op 

plekken waar infrastructuur een barrière vormt tussen de stad en het recreatiegebied. Vooral voor 

recreatievormen dicht bij huis of werk, zoals korte wandelingen, fiets- en skeelertochten, worden 

behoorlijke tekorten verwacht; juist dicht bij de grote steden en nieuwe wijken waar de bevolking sterk 

toeneemt (Bron: De toekomst van recreatie om de stad, 2011). 

 

Toenemende druk in het buitengebied 

Ook het bezoek aan populaire gebieden op iets grotere afstand van de steden, waar men bijvoorbeeld een 

dag of dagdeel voor uittrekt, neemt toe als gevolg van de bevolkingsgroei. Op de Utrechtse Heuvelrug, de 

meest populaire bestemming voor openluchtrecreatie in de provincie, wordt tot 2025 een autonome groei 

voor dagrecreatie en route gebonden recreatie verwacht van 10 tot 20% (Bron: Recreatie en toerisme op 

de Utrechtse Heuvelrug, 2009). 

 

Tekort aan zwemwater 

Aan de stadsranden wordt een groot tekort aan zwemwater in de openlucht verwacht. Het huidige aanbod 

blijkt op termijn lang niet toereikend. Nu al hebben vooral Amersfoort, maar ook Soest, Zeist en 

Veenendaal, grote tekorten (geen open zwemwater in de buurt) Ook de stad Utrecht kampt op dit moment 
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al met een tekort. De kwaliteit van het zwemwater vormt een extra aandachtspunt. (Bron: 

Behoefteonderzoek zwemwater 2011) 

 

2.2 Vraag naar meer kwaliteit en diversiteit 

Inwoners en bezoekers stellen steeds hogere eisen aan het vrijetijdsaanbod. Dit heeft een aantal oorzaken 

• Ze hebben steeds meer keuzemogelijkheden door een vergroting van het aanbod en ruimere 

openingstijden van winkelgebieden. 

• Ze zijn mobieler en kunnen steeds grotere afstanden afleggen om die hoge kwaliteit te vinden. 

• De bestedingen van consumenten in hun vrije tijd nemen toe. 

• Meer vraag naar duurzame en gezonde vormen van vrijetijdsbesteding. 

 

Deze hogere eisen leiden tot een reeks vragen en wensen. Enerzijds zoeken consumenten gemak: er is 

meer en meer vraag naar pleisterplaatsen (horecapunten) en kant en klare producten/arrangementen. Ook 

is er een groeiende vraag naar een gemakkelijk herkenbaar, gebruiksvriendelijk en toegankelijk wandel- en 

vaarnetwerk. Het succes van het fietsknooppuntensysteem is hiervan een voorbeeld. Anderzijds zoeken 

consumenten identiteit, kwaliteit en beleving. Veel inwoners en bezoekers vinden een ‘doorsnee-aanbod’ 

niet goed genoeg meer. Het aanbod moet bijzonder zijn en een bepaalde belevenis bieden. Dat verklaart 

bijvoorbeeld de populariteit van evenementen, zoals een museumnacht of een themajaar. 

Een groeiende aandacht voor gezondheid en welzijn resulteert in een grote vraag naar plekken om te 

kunnen bewegen, ontspannen en om ‘op te laden’. Het gaat dan om fitness- en/of wellnesscentra en 

buitensportlocaties, maar ook om wandel- en fietsmogelijkheden in het groen. Wandelen en fietsen staan 

nog steeds bovenaan de lijst van meest ondernomen recreatieve activiteiten in Nederland (zie ook 

paragraaf 2.4). 

 

Vraaganalyse op basis van leefstijl: zeven recreatieprofielen 

Consumentenvoorkeuren zijn steeds diverser geworden. De inwoners van de provincie hebben 

verschillende leefstijlen met verschillende voorkeuren voor activiteiten in hun vrije tijd. Onlangs is een 

inventarisatie gepubliceerd van de verdeling van leefstijlen over de bewoners van de provincie (Bron: 

Regionale leefstijlatlas dagrecreatie, 2011). Ook komen langzaam maar zeker steeds meer gegevens 

beschikbaar over de leefstijlen van de bezoekers van attracties en gebieden, waardoor het steeds 

gemakkelijker wordt om op leefstijlenniveau te zien welk aanbod past bij welke vraag. Tegelijkertijd is 

duidelijk dat het afstemmen van een bepaalde voorziening of een bepaald gebied op een of meer 

leefstijlen veelal een zaak is van de beheerders en exploitanten van de betreffende gebieden. Bijlage 1 

bevat een beschrijving van de zeven recreatieprofielen die de leefstijlatlas onderscheidt. 
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Uit de leefstijlenatlas (blz.15) 

De verschillende regio’s binnen de provincie Utrecht laten een uiteenlopend leefstijlprofiel zien. Voor de gemeenten en 

ondernemers in de provincie Utrecht zijn er daarmee volop mogelijkheden om met een gedifferentieerd aanbod 

optimaal in te spelen op deze diversiteit aan inwonerswensen. De leefstijlen die meer dan gemiddeld vertegenwoordigd 

zijn, bieden een basis voor het leggen van bepaalde accenten in het aanbod in bepaalde regio’s.  

De provincie Utrecht beschikt over de achterliggende leefstijldata en voorziet gemeenten en partners van een toolkit 

recreatiestijlen (atlas en kaartbeelden met gemeentelijke analyses). Dit sluit aan bij de gewenste rol als 

kennisverspreider. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van deze vraagdata op specifieke projecten berust bij 

de gemeenten en partners. Inmiddels werken een tiental partners met deze toolkit en de verwachting is dat dit aantal 

verder zal groeien. 

 

 

2.3 Zakelijk toerisme: kansen voor bijzondere (erfgoed)locaties  

Het zakelijk toerisme (vergaderingen, congressen, productpresentaties en zakelijke evenementen) is in 

Utrecht sterk vertegenwoordigd. De toeristisch-recreatieve sector is in Utrecht sterk verweven met 

bedrijven en instellingen die met hun medewerkers de hotels en accommodaties bevolken om er trainingen 

en vergaderingen te houden. Op de zakelijke markt  zien we, net als in de rest van de toeristische markt, 

de behoefte aan kwaliteit en diversiteit en de focus op gemak en beleving toenemen. Steeds meer 

organisatoren zien het als een uitdaging om hun (half)jaarlijkse congres of organisatie steeds weer op een 

andere bijzondere plek te organiseren. Erfgoed (zoals een fort, buitenplaats, boerderij of molen) dient 

steeds vaker als inspirerende locatie voor zakelijke ontmoetingen en meerdaagse bijeenkomsten en 

trainingen. De toename van bedrijven die anders gaan werken zal leiden tot een verdere groei van het 

aantal vergader- en congresmomenten. 

 
 

2.4 Recreatieve routes en bereikbaarheid steeds belangrijker 

Wandelen, fietsen, plaatsgebonden recreatie, zwemmen in buitenbad populairste vormen van 

vrijetijdsbesteding 

Wandelen, fietsen, plaatsgebonden recreatie (bij water of in bos), zwemmen in buitenbad voor plezier zijn 

populaire vorm van vrijetijdsbesteding in de openlucht. Deze vormen kennen hoge participatiecijfers van 

rond de 50% van de bevolking. De verwachting is dat de komende jaren verder groeit, gezien de 

vergrijzing.  
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Tabel 2.2: Participatie recreatieactiviteiten inwoners provincie Utrecht 

Type recreatieactiviteit Deelname (in % van bevolking 

inwoners provincie Utrecht 

Deelname (in % van 

bevolking) landelijk 

Wandeling voor plezier 54% 57% 

Fietstocht voor plezier 52% 50% 

Plaatsgebonden recreëren aan water 48% 46% 

Plaatsgebonden recreëren niet aan water 45% 37% 

Zwemmen in buitenbad 52% 46% 

Schaatsen 15% 13% 

Mountainbiken 3% 3% 

Varen met motorboot/jacht 10% 9% 

Kanoën 6% 4% 

Skaten/skeeleren 7% 6% 

Bron: ContinuVrijetijdsOnderzoek 2010 

 

Een goede routestructuur is en blijft belangrijk in het kader van een goede afstemming van vraag en 

aanbod. Daarnaast kunnen betere routes en verbindingen tussen de stad en het ommeland de druk op 

bepaalde druk bezochte gebieden verminderen, doordat er goed bereikbare alternatieven ontstaan. 

 

Recreanten stellen ook eisen aan de bewegwijzering van routes, zowel wandel- als fietsroutes. Er komen 

steeds meer bordjes en routes, waardoor het overzicht soms zoek is. Meer eenheid en beperking in de 

bewegwijzering levert een overzichtelijk netwerk voor recreanten op. Naast de fysieke bewegwijzering is er 

steeds meer vraag naar actuele, gemakkelijk toegankelijke, digitale informatie. Er is vraag naar digitale 

informatie over routes, begin- en eindpunten, toeristische overstappunten, attracties, ook via mobiel 

internet. 

 
Een groeiende regio betekent meer woongebieden en een hogere belasting van de infrastructuur. Door de 

zwaardere belasting van provinciale en gemeentelijke infrastructuur vormen deze in toenemende mate een 

barrière voor wandelaars en fietsers. Op dit moment worden de wegen rondom Utrecht en Amersfoort 

verbreed en uitgebreid. Aan de noordkant van de stad Utrecht wordt de ring Utrecht opgewaardeerd van 

stadsweg tot autoweg. Het is van belang om de kwaliteit en kwantiteit van de recreatieve verbindingen in 

stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Verbreding en uitbreiding van infrastructuur kan goede 

kansen bieden voor een verbetering van de recreatieve verbindingen, zoals het voorbeeld van de A2 aan 

de westzijde van Utrecht laat zien. 

Het gemotoriseerde vrijetijdsverkeer van en naar de attractiepunten en startpunten zal, mede als gevolg 

van de bevolkingstoename, toenemen. De aan- en afvoer van verkeer tussen de snelwegafslag en de 

betreffende attractie over secundaire wegen kan hier en daar voor problemen zorgen. De afstand tussen 

de woonomgeving en de recreatieve gebieden is mede van invloed op de toename van het 

gemotoriseerde vrijetijdsverkeer. 
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3 FOCUS EN VERBINDING IN HET PROVINCIALE BELEID  

 

3.1 Verschillende rollen van de provincie 

De provincie Utrecht  kiest voor focus en verbinding inj het beleid voor recreatie en toerisme. Hierbij 

worden in generieke zin vier rollen voor de provincie onderscheiden: 

 

1. Eigenaar, beheerder, financierder. De aan de provincie gelieerde uitvoeringspartners zijn eigenaar, 

beheerder en/of (co-)financierder van een groot aantal voorzieningen die voor recreatie en toerisme 

worden gebruikt, zoals recreatiegebieden, zwemwaterlocaties, fietspaden en erfgoedlocaties. De provincie 

behoudt via haar maatschappelijke partners een taak als medeontwikkelaar van recreatiemogelijkheden, 

natuur en voorzieningen. De provincie wil zich inzetten voor de organisatie van het beheer van een aantal 

bovenlokaal verzorgende functies en recreatieve routenetwerken. 

 

2. Ruimtelijke regie. De provinciale ruimtelijke regierol wordt belangrijker nu het rijk taken ten aanzien van 

ruimtelijke ordening gedelegeerd heeft aan de provincies. Dit wordt geregeld in de nieuwe Provinciale 

Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De PRS heeft een looptijd van 

2013 tot en met 2025. De hoofdlijn van beleid is het verder ontwikkelen van de kracht van de regio door te 

versterken waar de provincie Utrecht goed in is. Utrecht blijft alleen een sterke regio als het hier 

aantrekkelijk is en blijft om te wonen, werken en recreëren. Dit betekent: 

• dat er een voldoende en divers woningaanbod moet zijn en een goed voorzieningenniveau, met inbegrip 

van het culturele aanbod; 

• dat bereikbaar geborgd moet zijn; 

• dat een concurrerend vestigingsmilieu geboden wordt voor kennisintensieve en creatieve bedrijven; 

• dat de aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen behouden worden en dat een duurzame 

leefomgeving ontstaat. 

 

3. Beschermen van kwetsbare landschappen, natuur en erfgoed. De provincie heeft als ruimtelijk 

regisseur de taak om kwetsbare landschappen en andere belangrijke kwaliteiten van de fysieke omgeving 

te beschermen. De provincie stelt daartoe de beleidskaders en spelregels vast. 

 

4. Faciliteren en ondersteunen ondernemers. De provincie wil gewenste ontwikkelingen mogelijk maken 

en ruimte bieden aan ondernemerschap. Dit betekent een rol in het faciliteren van marktpartijen die iets 

willen binnen de wettelijke mogelijkheden en spelregels. Daarnaast ziet de provincie voor zichzelf een rol 

in het ondersteunen van het ondernemerschap in de toeristisch-recreatieve sector, door het aanjagen van 

innovatie. De provincie stelt kennis en gegevens over de vrijetijdssector beschikbaar. Ondernemers 

worden hiermee ondersteund bij beheer en exploitatie van recreatiegebieden en –voorzieningen. 
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3.2 Provincie kiest, stimuleert en accommodeert 

De provincie wil de gewenste ontwikkelingen aanjagen en stimuleren. Daarnaast heeft de provincie een 

accommoderende taak door ruimte te bieden aan de dynamiek en de behoeften van bezoekers van binnen 

en buiten de provincie en ondernemers, die kansen en ontwikkelingen aangrijpen. Het draait om de 

uitdaging om in samenspraak met partners maatwerk te leveren, waarbij een evenwicht wordt gevonden 

tussen maatschappelijke en commerciële taken. 

Voor het beleidsveld recreatie en toerisme betekent dit dat de provincie zich voor het volgende wil inzetten 

(wat-vraag): 

• de regionale en bovenregionale recreatieve functies (dag- en verblijfsrecreatie, recreatief 

routenetwerk en overige voorzieningen) 

• beheer en ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten voor een breed publiek (met 

participatiecijfers van rond de 50% van de bevolking), zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, 

plaatsgebonden recreatie. 

 

In de taakuitoefening van de provincie (hoe-vraag) willen we inzetten op: 

• een samenhangend, bereikbaar en zichtbaar (regionaal en bovenregionaal) toeristisch-recreatief aanbod; 

• een vraaggericht beleid dat uitgaat van de behoeften van inwoners en bezoekers; 

• gebiedsgerichte benadering in plaats van alleen een objectbenadering; 

• stimuleren van innovaties, ‘good practices’ en business cases op het gebied van dag- verblijfs- en 

zakelijk toerisme; 

• stimuleren van kennisoverdracht op het vlak van recreatie en toerisme (economische monitor, 

vraaganalyse etc.). 

 

De provincie Utrecht vindt dat de promotie van bestemmingsgebieden, zoals de stad Utrecht, Amersfoort 

en omgeving, Vecht- en Plassengebied, Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug primair een taak van de 

toeristisch-recreatieve sector en gemeenten is. De VVVs zijn hiervoor het geëigende vehikel. Daarnaast  

vormt de webomgeving UtrechtYourWay.nl een prima mogelijk om het volledige, geactualiseerde aanbod 

aan vrijetijdsvoorzieningen en zakelijk toeristische locaties te vermarkten. 

De laatste jaren heeft de provincie Utrecht actief bijgedragen aan netwerkvorming op het gebied van 

(zakelijk) toeristische marketing. Het betrokken bedrijfsleven en de bestemmingsgebieden dienen op basis 

van dit provinciale voorwerk de komende jaren dit netwerk verder uit te bouwen. 
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4 VIER GEBIEDSGERICHTE, THEMATISCHE OPGAVEN 

De provincie Utrecht streeft, samen met haar maatschappelijke partners, naar een toekomstbestendige 

ontwikkeling en beheer van recreatie en toerisme (zie 1.4). Dit betekent dat het aanbod beter aansluit op 

de vraag, nu en in de toekomst. Op basis van de nieuwe focus van de provincie (hoofdstuk 3) en de 

ontwikkelingen in vraag en aanbod (zie hoofdstuk 2) is het mogelijk de opgaven voor de provincie Utrecht 

te beschrijven. In dit hoofdstuk worden vier grote gebiedsgerichte opgaven beschreven. Hoofdstuk 5 gaat 

over de opgaven van de provincie als ondersteuner van ondernemerschap. 

 
4.1 Recreatieve Hoofdstructuur Realiseren  

 

Huidige situatie: er is al veel, maar versnipperd 

De provincie Utrecht kent veel recreatieve routes (voor wandelen, fietsen, kanovaren, skeeleren, 

paardrijden et cetera) met verschillende soorten bewegwijzering. Van Lange Afstand Wandelpaden tot en 

met klompenpaden; van erfgoedroutes tot diverse lokale bewegwijzerde ommetjes. In de bijlage is een  

uitgebreide schets van de huidige situatie van de recreatieve routes terug te lezen. 

 

Ambitie 2020: eenduidige Recreatieve Hoofdstructuur 

De provincie kent in 2020 een Recreatieve Hoofdstructuur (RHS) van routes voor wandelen, fietsen en 

varen. Poorten zijn prominente en herkenbare toegangslocaties van de recreatie- en natuurgebieden. 

Deze Poorten hebben een eigen attractiewaarde en trekken op die manier ook publiek aan. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen Poorten met een bovenregionaal bereik vanaf 100 kilometer of meer 

en Poorten met een regionaal bereik. Voor een nadere bepaling van de Poorten worden mobiliteits-

profielen opgesteld. Daarnaast is er een groter aantal Toeristische OverstapPunten (TOPs) die eveneens 

een goed startpunt bieden voor een recreatieve activiteit, maar een stuk bescheidener van opzet zijn. Voor 

een uitwerking van de begrippen Poort en Toeristisch Overstappunt wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

De Recreatieve Hoofdstructuur zorgt voor een bundeling van het publiek. Zo ontstaat een zonering van de 

provincie in drukke en minder drukke gebieden. Zonering biedt mogelijkheden voor het creëren van 

verschillende soorten recreatiebelevingen. De zoneringsmethodiek van poorten en toeristische 

overstappunten is geïnspireerd op het lopende model van poorten en groene entrees in de regio Utrechtse 

Heuvelrug en wordt in deze visie opgeschaald naar een uniform en provincie dekkend netwerk. 

Ondernemers bij de poorten en TOPs en aan de RHS profiteren van hun ligging en investeren mede zelf in 

de voorzieningen bij de Poorten en TOPs. De belangrijkste (militair en buitenplaatsen) erfgoedattracties en 

enkele grote attracties zijn op dit systeem aangesloten. Sommige erfgoed- of andere attracties zijn zelf 

Poort.  
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Natuur- en stiltegebieden worden door deze zonering ontlast. Activiteiten worden door de clustering naar 

de randen van gebieden geleid en aangehaakt bij de bestaande routestructuur. In het Vlaamse nationaal 

park Hoge Kempen wordt inmiddels vijf jaar succesvol gewerkt met deze methodiek. Bijvoorbeeld 80% van 

alle bezoek aan dit nationaal park blijft ‘hangen’ bij een van de Poorten. Dit versterkt het provinciaal beleid 

voor natuur en specifiek stiltegebieden. 
De bovenregionale Poorten zijn nadrukkelijk verbonden het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. De 

bovenregionale Poorten dienen zodoende de belevingswaarde van het Groene Hart (watersport, polders, 

agrotoerisme) dan wel de Utrechtse Heuvelrug (bos, buitenplaats, militair verleden) te versterken. 

 

De provincie Utrecht beschikt over een rijke verzameling aan cultuurhistorisch erfgoed. Het archeologische 

en militaire erfgoed (de linies, forten en gedenkplaatsen) en de grote hoeveelheid buitenplaatsen maken 

dit erfgoed onderscheidend. De wens van gemeente en provincie Utrecht om in 2018 Culturele Hoofdstad 

van Europa te zijn, kan als vliegwiel fungeren voor een versterking van de cultuurhistorisch infrastructuur. 

De cultuurhistorische waarde van de leefomgeving bepaalt in hoge mate de ‘identiteit’ van stad en 

landschap: steden en regio’s profileren zich met hun cultureel erfgoed. Het erfgoed is in 2020 beleefbaar, 

vindbaar en zichtbaar (ook op internet). Het is het goed opgenomen in de recreatieve routestructuren. 

 

Infrastructuur van (snel)wegen, spoorlijnen en kanalen kunnen door de RHS worden gekruist met veilige 

fietsbruggen en –tunnels of pontveren.  De hoofdstructuur van fietsroutes wordt volledig door een 

knooppuntensysteem ondersteund. Deze routes kunnen worden geprogrammeerd op GPS-gestuurde 

fietsrouteplanners. Hoewel het utilitair fietsbeleid andere gebruikscriteria kent, vullen het utilitaire 

fietsnetwerk en het recreatieve fietsnetwerk elkaar aan. 

De hoofdstructuur van wandelroutes wordt gevormd door de langeafstandswandelroutes, en een netwerk 

van streekpaden zoals het Grebbeliniepad, het Kromme Rijnpad en het Utrechtpad. Aan de hoofdstructuur 

zijn, bij voorkeur bij de TOP’s en Poorten, diverse kleinschalige themapaden (met thema’s als 

cultuurhistorie, archeologie, natuureducatie) gekoppeld. Ook kortere routes vanuit Toeristische 

OverstapPunten en Poorten gekoppeld tot langere routes zijn een mogelijkheid. Ook voor de zogenaamde 

Klompenpaden (kleinere wandelrondes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie) geldt dat 

zij gekoppeld zijn aan een Poort of Toeristisch OverstapPunt. Zodoende kunnen recreanten hun routes 

naar eigen inzicht bepalen en beleven. 

De hoofdstructuur van vaarroutes bestaat uit routes voor zeilvaartuigen, motorvaartuigen en kanoroutes. 

De routes sluiten goed aan op de Hollandse Plassen in Noord- en Zuid-Holland zodat een aaneengesloten 

watersportgebied ontstaat. De Beleidsvisie van Recreatie Toervaart Nederland (BRTN) en het 

Uitvoeringsprogramma Groene Hart vormen hierbij het uitgangspunt. Aandachtspunt is de verstoring door 

vaarverkeer van bestaande natuurwaarden. 
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Opgave: verbinden van (erfgoed)attracties, routes, poorten en TOP’s tot één Recreatieve 

Hoofdstructuur 

Plaatsbepaling en invulling van de Poorten en TOPs dient in overleg met de maatschappelijke partners 

plaats te vinden. De investeringsbereidheid van ondernemers en de kernkwaliteiten van de landschappen 

zijn mede bepalend. Een indicatie van mogelijke locaties voor de poorten is weergegeven op het 

kaartbeeld. De geledingszones rondom de steden Utrecht en Amersfoort kennen ook enkele regionale 

poorten. 

Een tweede opgave vormt de bereikbaarheid van de poorten en TOPs vanaf het hoofdwegennet 

(bewegwijzering, kwaliteit secundaire wegen) of de belangrijkste OV-punten. Dit betreft het aanpakken van 

een mogelijke barrièrewerking van infrastructuur door het verbeteren van gelijkvloerse 

oversteekvoorzieningen of het realiseren van een brug of tunnel voor langzaam verkeer. Het aansluiten 

van belangrijke attracties op het routenetwerk van fietsen, wandelen en varen. Door attracties goed 

bereikbaar en vindbaar te maken en een deel ervan een functie te geven als Poort of Toeristisch 

Overstappunt kunnen kwetsbare natuurgebieden worden ontzien. De belangrijkste publieksstromen 

worden gebundeld en geconcentreerd op een aantal aantrekkelijke intensief gebruikte locaties. 

Om erfgoed in de provincie nog meer toegankelijk en beleefbaar te maken is het van belang dat de 

verschillende erfgoedattracties meer samenwerken qua promotie, informatievoorziening en evenementen. 

Het jaar van de buitenplaatsen (2012) biedt  een uitgelezen kans hiervoor. Daarnaast zijn er extra kansen 

en mogelijkheden voor het zakelijk toerisme. Erfgoed leent zich nu eenmaal goed voor bijzondere zakelijke 

bijeenkomsten. 

 

4.2 Recreatiedruk Accommoderen  

 
Huidige situatie: lokaal grote drukte; rijksfinanciering RodS stopgezet 

Rondom de steden is sprake van een aantal intensief gebruikte recreatie- en natuurgebieden, zoals het 

Landgoed Amelisweerd, de Bokkeduinen en de Maarsseveense Plassen. Als gevolg van de verwachte 

bevolkingsgroei, vooral in de stadsgewesten Amersfoort en Utrecht worden deze gebieden zo druk dat ze 

de bezoekersaantallen niet meer aankunnen. Met het stopzetten van de rijksfinanciering van het 

programma Recreatie om de Stad (RodS) ontstaat de noodzaak voor andere financieringsbronnen, ook 

private middelen, om de recreatieve opgave rond de steden te kunnen ontwikkelen. 

 

Ambitie 2020: ruimte en aanbod voor alle inwoners 

Op fietsafstand van huis vinden de inwoners van de stedelijke gebieden rond Utrecht en Amersfoort 

interessante, gevarieerde groene gebieden met verschillende recreatieve mogelijkheden. Ondernemers en 

beheerders sluiten met hun aanbod goed aan bij de leefstijlen en de voorkeuren van de bewoners in en bij 

hun gebied. De provincie Utrecht stimuleert in deze context een meer vraaggerichte ontwikkeling en stelt 

hiervoor gegevens over de leefstijlen beschikbaar. Het is er in 2020 nog altijd mogelijk om gratis of tegen 
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een gering bedrag te fietsen, wandelen, zonnen of te zwemmen. Maar er is ook sprake van een 

uitgebreide keuze aan – betaalde – voorzieningen op het gebied van horeca, wellness, buitensporten, 

spelen en vermaak. 

De aanpassing van rijks- en provinciale wegen en spoorlijnen heeft geleid tot  korte en goede verbindingen 

tussen de stad en het omliggende landschap. Inwoners kunnen gemakkelijk en veilig vanuit hun woon- en 

werkomgeving het omliggende landschap en zijn recreatieve mogelijkheden bereiken, waardoor het 

gemotoriseerde recreatieverkeer beperkt blijft en de woon- en leefkwaliteit van de steden verbeterd is.  

 

Opgave: accommoderen recreatiedruk en fysieke belemmeringen opheffen 

Om te voorkomen dat de tekorten, bij een groeiende bevolking, in de toekomst niet verder toenemen, is 

uitbreiding van de recreatiemogelijkheden, op plaatsen waar de bevolking het sterkst groeit, noodzakelijk. 

De ontwikkeling en kwaliteit van het landschap rondom de steden dient gelijke tred te houden met de 

ontwikkeling van de steden zelf. Het landschap vormt een groene contramal van het stedelijk gebied. Dit is 

een opgave die primair de gemeenten raakt. De provincie kan planologisch ruimte bieden. 

Nieuwe zwemwaterlocaties rond de stedelijke gebieden van Utrecht en Amersfoort dienen in nauwe 

samenwerking tussen gemeenten, provincie en waterschappen opgepakt te worden. Te denken valt aan 

locaties in of bij Vathorst, Rijnenburg en de Nedereindse Plas.  

Om de barrièrewerking van infrastructuur rondom de steden te verminderen zijn, naast een goede 

afstemming en samenwerking met Rijkswaterstaat, regionale investeringen nodig. Zonder extra regionale 

middelen zal de barrièrewerking minimaal op het huidige niveau blijven en in sommige gevallen 

verergeren. Een mogelijke combinatie van recreatief medegebruik van ecoducten en aquaducten en – 

tunnels kan worden onderzocht. 

Stadslandbouw (de productie van voedsel voor de stad in combinatie met het leveren van andere diensten 

en producten aan de stad) en recreatie om de stad kunnen elkaar versterken, specifiek in de 

geledingzones rond de steden Utrecht en Amersfoort. 

Op basis van maatwerk creëert de provincie ruimte voor ondernemers die de consument iets te bieden 

hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van horeca, speelmogelijkheden in de openlucht, wellness, 

buitensport, expositieruimte, verkoop van streekproducten, educatie, verblijfsrecreatie, etcetera. Dit is niet 

alleen goed voor de werkgelegenheid en de draagkracht van het gebied maar verhoogt ook de 

attractiewaarde van het gebied. 

 

4.3 Vernieuwing in de natuur (EHS) 

 

Huidige situatie: recreatie in de EHS 

Ongeveer 80% van alle verblijfsrecreatie- en watersportbedrijven is gevestigd in de Ecologische 

Hoofdstructuur. In de provincie Utrecht praten we in dit verband vooral over de Utrechtse Heuvelrug, een 
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zone langs de Lek en de Vinkeveense Plassen. Ze vormen belangrijke natuur en zijn ook belangrijk in 

toeristisch-recreatief opzicht.  

Een gebrek aan kwaliteit in het aanbod zorgt voor teruglopende bezoekersaantallen bij de bestaande 

accommodaties. Tegelijkertijd wordt de groeibehoefte van verblijfsaccommodaties in de regio Utrechtse 

Heuvelrug geschat op 24 hectares (Onderzoek RECRON/Natuur en Milieu ea. 2011). Diverse 

recreatieondernemers geven aan te willen investeren in de kwaliteit van hun accommodaties op eigen 

terrein. Het Henschotermeer en Doornse Gat en andere dagrecreatieterreinen van Recreatie Midden 

Nederland vragen om vernieuwing en extra mogelijkheden voor ondernemers. Echter de wensen voor 

uitbreiding en vernieuwing van de aanwezige verblijfs- en dagrecreatie botsen vaak met de 

natuurdoelstellingen en de bijbehorende regelgeving. Hierdoor ontstaat spanning tussen ontwikkeling en 

behoud, terwijl natuur en recreatie feitelijk twee kanten van dezelfde medaille vormen. Het bestaande 

ontsnipperingsbeleid van natuur dient afgestemd te worden op de recreatieve mogelijkheden in de 

verschillende gebieden. 

 

Ambitie 2020: natuurwinst in combinatie met innovatie 

De provincie streeft naar behoud, en waar mogelijk versterking van de natuurwaarden in en rond de EHS, 

in combinatie met een florerende recreatie- en toerismebedrijvigheid die zich mede verantwoordelijk voelt 

voor behoud en versterking van die natuur. Hiertoe wordt een ruimtelijk instrumentarium ingezet dat alle 

belangen via maatwerkoplossingen afweegt. 

 

Opgave: ingreep op gebiedsniveau, nieuwe arrangementen tussen natuur en recreatie 

De provincie Utrecht, samen met partners als Recreatieschappen, RECRON, Natuur en Milieu Utrecht, 

Hiswa, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, particuliere eigenaren en 

gebiedscommissies, maakt ruimte voor investeringen in de recreatiebedrijvigheid waarbij tegelijkertijd 

natuurwinst wordt geboekt. Deze investeringen komen ten goede aan de kwaliteitsverbetering, 

vernieuwing en uitbreidingen van de sector maar ook aan het behoud en versterking van de 

natuurwaarden. De volgende trajecten zijn hierbij denkbaar:  

1. Gebiedsgerichte aanpak voor de recreatieve sector met behulp van instrumenten als 

saldobenadering en herbegrenzing, bijvoorbeeld ‘uitruilaanpak’ (krimp en groei).  

2. Meer ruimte en een actieve rol voor meer maatwerk bij individuele recreatiebedrijven door 

toepassen van de methode ‘plussen en minnen voor natuur’. 
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4.4 Groenblauwe landschap beter beleven 

Huidige situatie: interessant landschap; beperkte beleving 

Het Groene Hart, maar ook het andere agrarische landschappen zoals Eemland, Kromme Rijnstreek en 

Gelderse Vallei, bevat vele cultuurhistorisch waardevolle landschappen, die zich kenmerken door 

(uiter)waarden, landgoederen, molens, boerderijlinten, unieke verkavelingen en oude waterlopen. De 

afgelopen jaren heeft veel promotie van het Groene Hart gekend, maar het gebied is nog steeds geen 

belangrijk recreatief gebied voor de inwoners van de Randstad. Kleinschalige initiatieven in dorpen en bij 

boeren zijn niet bekend bij stedeling. De bereikbaarheid van het groenblauwe landschap laat te wensen 

over (grote afstand met fiets, er is nauwelijks openbaar vervoer, het is onduidelijk waar te beginnen met 

een route). De toegankelijkheid van het agrarisch gebied is voor verbetering vatbaar. De Klompenpaden 

van Landschap Erfgoed Utrecht laten zien dat met de openstelling van agrarisch grondgebied interessante 

wandelmogelijkheden worden ontsloten. 

 

Ambitie 2020: een beleefbaar landelijk gebied vanaf water èn land  

Het agrarisch gebied (waaronder het Groene Hart) is een belangrijk recreatief gebied voor de inwoners 

van de Randstad. Bovendien draagt recreatie bij aan het onderhoud en beheer van het waardevolle 

landschap en vormt het een nevenbron van inkomsten voor agrariërs. Recreatie kan gezien worden als 

een van de economische dragers van het landelijke gebied. Het recreatief medegebruik van het landelijk 

gebied is vergroot. 

Het groenblauwe landschap in het westen en noorden van de provincie biedt de recreant in 2020 veel 

mogelijkheden om te genieten van ruimte en rust. Het is een gebied voor een dagtocht of een meerdaagse 

vakantie met een gevarieerd aanbod aan recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes, horeca en attracties. 

Stilte is een schaars goed in de provincie, maar in het groenblauwe landschap is het op veel plekken nog 

(relatief) stil. 

De Vecht, de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen hebben zich in 2020 verder ontwikkeld tot een 

nationaal watersportgebied. De Plassen en de Vecht zijn niet alleen aantrekkelijk voor de doorgewinterde 

watersporters, maar ook voor ongeoefende recreanten die bijvoorbeeld voor één dag een sloep willen 

huren of een één of meerdaagse zeilcursus willen volgen. Daarnaast is het gebied aantrekkelijk voor 

degenen door het gebied willen fietsen en wandelen. Ook in het Groene Hart en het rivierengebied is het 

aantal routes en mogelijkheden om te recreëren uitgebreid. Accommodaties om te overnachten (van luxe 

accommodatie tot B&B), te eten en te drinken of van een wellnesskuur te genieten zijn breed voor handen.  

Volgens de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen zijn alle landschappen in Utrecht waardevol. Het gaat 

hierbij om het Groene Hart, Rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei, Eemland en twee 

bijzondere landschappen: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Elk landschap 

heeft zijn eigen verhalen en kent zijn eigen kernkwaliteiten. Dit heeft nauwe relatie met de 

ontstaansgeschiedenis van een gebied en dus met het thema cultuurhistorie. Door dit te benadrukken is 
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de beleving in elk gebied anders. Juist deze variatie is een aantrekkelijk uitgangspunt voor recreatie. Dit 

biedt kansen voor differentiatie in het aanbod van recreatieve mogelijkheden. 

 

Opgave: verbinden, verfraaien en verenigen, en aanpakken regelgeving 

Het agrarische toerisme zal zich verder kunnen ontwikkelen, doordat meer agrarische bedrijven en 

landgoederen zich geheel of ten dele gaan richten op de recreant, de toerist en de stedeling, met het 

aanbieden van streekproducten, zorgarrangementen, en overnachtingsmogelijkheden. Dit sluit goed aan 

op de ingezette lijn van de provincie Utrecht van meer aandacht voor het thema verbrede landbouw. 

Afspraken met de agrarische sector moeten leiden tot meer wandel- en fietspaden. 

De hoofddoelen zoals geformuleerd voor de Hollandse Plassen en de Vecht laten zich gemakkelijk 

vertalen naar het gehele landelijk gebied in de provincie:  

• Verbinden en verfraaien (waaronder verbetering routes over land en over water)  

• Verenigen (het versterken van de samenwerking van de betrokken publieke en private organisaties)  

• Aanpakken regelgeving (stroomlijnen van regels en waar mogelijk beperkende werking van regels in 

het kader van de ambitie opheffen).  

 

4.5 De gebiedsgerichte opgaven samengevat 

Het voorgaande laat zich schematisch als volgt samenvatten: 

 
Opgave Gebied Doel Partijen 

Recreatieve Hoofdstructuur (RHS) 
Realiseren 
• Completering en afstemming van het 

(boven)regionale routenetwerk 
wandelen, fietsen en varen, inclusief 
landelijke netwerken 

• Eenduidige bewegwijzering van de RHS 
• Verbetering zicht- en vindbaarheid van 

routes en (erfgoed-)attracties (fysiek en 
digitaal).  

• Erfgoed- en andere attracties integreren 
in RHS 

• Completering van netwerk van de 
Poorten en Toeristische 
Overstappunten (TOP’s) 

• Nieuwe functies op bijzondere locaties: 
meer mogelijkheden zakelijk toerisme. 

• Mobiliteitsprofielen opstellen per 
mogelijke Poort 

 

Hele provincie 
 
 

• Recreatieve 
Hoofdstructuur 
met routes, 
poorten en 
toeristische 
overstappunten 

• Toegankelijk en 
beleefbaar en 
samenhangend 
aanbod van 
attracties, o.a. op 
het gebied van 
erfgoed.  

• Versterking 
zakelijk toerisme 
op 
erfgoedlocaties 
(congres- en 
vergadermarkt) 

• Recreatieschappen 
• Gebiedscommissies 
• Wandel- en fietsplatform 
• Andere routepartners 
• Erfgoedbeheerders- en 

instellingen 
• Natuurbeheerders 
• Programmabureaus 

linies (Grebbelinie, NHW)  
• Buitenplaatsen 
• Gemeenten 
• Brancheorganisaties 
• Congres- en 

vergaderaccommodaties 
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Recreatiedruk Accommoderen  
• Uitbreiding areaal door partners en 

meer mogelijkheden om recreatief te 
fietsen en te wandelen, zoekgebieden 
gekoppeld aan geledingszones 

• Langzaam verkeer verbeteren 
(barrièrewerking infra verminderen) 

• Meer water geschikt maken als 
zwemwater, toezien op 
zwemwaterkwaliteit 

• Grotere diversiteit, rekening houdend 
met leefstijlen, ruimte voor 
multifunctionaliteit 

 
 

Intensief 
gebruikte 
gebieden 
dichtbij de 
steden  
(geledings-
zones) 

• Voldoende 
ruimte dicht bij 
huis en werk 
voor iedereen om 
te recreëren en 
te zwemmen 

• Aantrekkelijke 
gebieden dicht bij 
de stad 

• Gedifferentieerd 
aanbod aan 
horeca en 
attracties 

• Recreatieschappen 
• Gebiedscommissies 
• Natuurbeheerders 
• Gemeenten 
• Brancheorganisaties 
• Waterschappen 
 

Vernieuwing in de Natuur (EHS) 
• Gebiedsaanpak door verevening en 

zonering 
• Nieuwe gebiedsarrangementen tussen 

natuurbeheerders, verblijfs- en zakelijke 
accommodaties 

• Kwaliteitsverbetering accommodaties 
• Publiekszonering (druk/minder druk) 

met Poorten, TOPs en routes 
• Stimuleren collectieve 

innovatieprojecten 
 

Delen van de 
Ecologische 
Hoofdstructuur 
+ invloedssfeer 
(Utrechtse 
Heuvelrug en 
flanken, 
Vinkeveense 
Plassen, 
Rivierengebied) 

• Vitale verblijfs- 
en dagrecreatie 

• Vitale EHS 

• Adviescommissie 
Recreatie en Toerisme 

• RECRON 
• Recreatieschappen 
• Gebiedscommissies 
• Gemeenten 
• Natuurbeheerders 
• Dagrecreatieaanbieders 
• Verblijfsrecreatieparken 
• Zakelijke accommodaties 
• Landgoedeigenaren 
 

Groenblauwe landschap beter beleven  
• Verbetering verbindingen over water en 

relatie land-water 
• Publiekszonering (druk/minder druk) 
• Verbetering vind- en zichtbaarheid van 

routes en attracties (fysiek en digitaal) 
• Aandacht voor de (boven)regionale 

dagrecreatieterreinen 

Het 
groenblauwe 
landschap 
(Vecht en 
Hollandse 
Plassen, 
Kromme 
Rijnstreek, 
Eemland, 
Gelderse Vallei) 

• Ruimte en 
landschap 
beleven (rivier, 
polders, water) 

• Wandelen, 
fietsen, varen 
langs 
aantrekkelijke 
routes 

 
 

• Recreatieschappen 
• Natuurbeheerders 
• Agrarische organisaties 
• Gemeenten 
• Waterschappen 
• Gebiedscommissies 
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5 ONDERSTEUNING ONDERNEMERSCHAP: INNOVATIE EN 

KENNISBEVORDERING   

 
5.1 Grotere rol voor ondernemers  

Huidige situatie: beperkte rol voor ondernemers 

De rol van ondernemers in natuur- en recreatiegebieden is beperkt. Beheer en onderhoud zijn 

ondergebracht bij de recreatieschappen, landgoedeigenaren en andere natuur- en beheerorganisaties, 

zoals het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en Staatsbosbeheer. De financiering van het 

onderhoud en beheer vindt grotendeels plaats via de overheden. Met ondernemers bedoelen wij 

ondernemers in de ruimste zin van het woord: dus ook particuliere stichtingen en non-profit organisaties, 

zolang zij zich bezig houden met kostendragend beheer en exploitatie van voorzieningen en landschap. 

Op veel plaatsen in de provincie bewijzen ondernemers nu al dat zij de veeleisende consumenten kunnen 

bedienen. Voorbeelden zijn de heel vernieuwde Spa aan de Maarsseveense en is het recreatiebedrijf 

Down Under (horeca, vergaderen, sport) bij de Laagravense Plas. 

Sommige ondernemers hebben beperkte mogelijkheden zich aan de veranderende vraag aan te passen. 

Bij verschillende recreatieparken vindt onvoldoende vernieuwing plaats, mede omdat ondernemers 

vanwege de planologische beperkingen hun accommodatie niet kunnen aanpassen. Vanuit de sector 

bestaan de nodige initiatieven om het aanbod te differentiëren, uit te breiden en/of te moderniseren, maar 

de afstemming met provincie of gemeente verloopt niet altijd goed. De Adviescommissie Recreatie en 

Toerisme is door de provincie Utrecht ingesteld om gemeenten onafhankelijk advies uit te brengen over 

uitbreidingsplannen van recreatiebedrijven in en nabij natuurgebieden. Het doel is kwaliteitswinst voor 

natuur en ruimtelijke inpassing.  

 

Ambitie 2020: ondernemers spelen in op de veeleisende consument en dragen bij aan 

landschappelijke kwaliteit  

Ondernemers vormen bij uitstek de partij die het ‘recreatieproduct’ voor de consument aantrekkelijk 

kunnen maken. Daarbij dragen ondernemers en/of private beheerders meer en meer zorg voor het behoud 

van de kwaliteit van het landschap. Nieuwe financieringsbronnen, die niet van de overheid afkomstig zijn, 

vormen hiertoe de basis. Bijvoorbeeld in de vorm van een entreeprijs, organisatie/hosten van een aantal 

evenementen, sponsoring en/of het toevoegen en uitbaten van horeca of attracties. In vervolg op de 

uitvoeringsovereenkomsten “toeristische marketing” tussen provincie en bestemmingsgebieden 

organiseren en financieren branchepartijen, bedrijfsleven en gemeenten de regionale en lokale marketing 

en promotie. 
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5.2 Innovatie en kennisbevordering 

 
Huidige situatie: sommige bedrijven blijven achter op het gebied van innovatie 

Recreatie en toerisme bepalen steeds meer de onderscheidende kwaliteit van woon-, werk en 

leefomgevingen. Dit geldt zowel voor de steden als voor het buitengebied. De toeristisch recreatieve sector 

is niet alleen een consument van ruimte, maar evengoed een producent van ruimtelijke kwaliteit. 

Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de toeristisch recreatieve sector in de provincie Utrecht hier 

niet in alle gevallen voldoende voor is toegerust. Kenmerkend zijn een beperkt organiserend vermogen, 

van verouderde bedrijfsvoeringprincipes of van onvoldoende mogelijkheden om te investeren in 

vernieuwing. Belangrijke onderwerpen op gebiedsniveau (dus uitstijgend boven de bedrijfsvoering) zijn 

publiekprivate samenwerking, de multifunctionaliteit van gebieden en accommodaties, en een integrale 

aanpak door werk met werk te maken. 

Ook vanuit de provinciale en gemeentelijke overheid wordt nog veelal vanuit een traditionele 

rollenverdeling tussen overheid en bedrijfsleven gedacht en is nog relatief weinig gevoel bij nieuwe 

constructies en publiek-private samenwerking in het beheer van natuur, recreatieterreinen en 

erfgoedattracties. 

Innovatie en kennisdeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De provincie heeft de laatste jaren 

sterk ingezet op kennisdeling en het verzamelen van  allerlei basisgegevens op het gebied van (de 

economische betekenis van) toerisme en recreatie, routestructuren, zwemwaterlocaties en leefstijlen. 

Hieraan is onlangs een nieuw product toegevoegd, de zogenaamde dagrecreatieatlas. 

 

Ambitie 2020: Utrechtse recreatie innoveert 

De provincie Utrecht loopt op het gebied van publiek-private samenwerking en een integrale aanpak van 

recreatie voorop in vergelijking met andere provincies. De provincie ondersteunt deze ontwikkeling met het 

beschikbaar stellen van diverse basisgegevens, en de uitwisseling van ‘best practices’ tussen 

ondernemers en (lokale) overheden. Bedrijfsleven en overheid weten elkaar op eenvoudige wijze te vinden 

en werken samen aan uiteenlopende product-marktcombinaties, die kwaliteit en verscheidenheid van 

natuur en recreatie waarborgen. 

 

Opgave: nieuwe concepten, samenwerkingsvormen en kennisbevordering 

Net als in sectoren als landbouw, energie, woningbouw en mobiliteit, is het belangrijk dat de sector 

recreatie en toerisme in de provincie Utrecht innoveert. Innovatie begint bij toepasbare kennis, die 

verspreid en gedeeld wordt. De provincie kan via de bestaande (Europese) netwerken kennis en innovatie 

bevorderen. Bijvoorbeeld het PURPLE netwerk biedt mogelijkheden om ervaringen en kennis te delen 

inzake de ontwikkelingskansen in peri-urbane regio’s, zoals het stedelijke gebied rond Utrecht en 

Amersfoort.  Maar ook de aanwezigheid van kennisinstituten en –netwerken als Nyenrode, de Hogeschool 
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Utrecht en Dutch Game Garden biedt perspectief voor innovatie wanneer de toeristisch recreatieve sector 

actief samenwerking zoekt. 

Het zakelijk toerisme (congres- en vergadermarkt) vormt een segment  waarmee de provincie Utrecht zich 

ten opzichte van andere regio’s of provincies weet te onderscheiden (zie paragraaf 1.4). Ook de 

groeiverwachting voor het congres- en vergadertoerisme is de komende jaren positief. Daartoe dient dit 

groeipotentieel actief te worden aangesproken. De afgelopen jaren hebben de regio Amsterdam en Utrecht 

met het project Mice Meets Metropolis (binnen het programma Pieken in de Delta) een eerste 

professionaliseringsslag gemaakt. De opgave van de provincie is om voor het zakelijk toerisme 

kennisbevordering en innovatie verder te stimuleren. 
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6 NAAR EEN UITVOERINGSAGENDA 

De voorliggende visie schetst de belangrijkste strategische opgaven voor de komende 10 jaar, die de 

provincie met andere partners wil oppakken. De visie is zoveel mogelijk inhoudelijk verbonden met de 

kerntaken als landelijk gebied, ruimte, natuur en landschap, mobiliteit, erfgoed, water en milieu. Met 

gemeenten en maatschappelijke instanties wordt afstemming gezocht, ook in de onderlinge rolbepalingen. 

Relevant hierbij is tevens de herijkingsopgave vanuit de Agenda Vitaal Platteland en daarmee verbonden 

gebiedscommissies. De uitwerking van het voorgestelde beleid wordt in een uitvoeringsagenda voor de 

periode 2012-2015 opgenomen. 

 

De visie beantwoordt de ‘wat-vraag’ rond recreatie en toerisme en de rol en taak van de provincie daarbij. 

Tevens dient de visie als input voor de toekomstdiscussie over de recreatieschappen (‘hoe- en wie-vraag’). 

Deze toekomstdiscussie is inmiddels met de betrokken partners (gemeenten en Recreatie Midden 

Nederland) opgestart en kent een doorloop tot 2012. De planning van dit proces is in de Startnotitie 

Toekomst Recreatie verwoord. De visie vormt feitelijk het product van fase 1 uit de Startnotitie. In fase 2 

komen mogelijke financieringsconstructies aan bod en in fase 3 voert de provincie de discussie met haar 

partners aan over de toekomstige organisatie en beheer van het recreatieaanbod in de provincie Utrecht. 
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BIJLAGE 2: Toelichting recreatieprofielen 

 
Hieronder een beknopte weergave van de zeven recreatieprofielen in de provincie Utrecht op basis van 
leefstijlanalyses. In de afzonderlijke regionale atlas Dagrecreatie en de bijbehorende kaartbeelden is op 
wijk- en gemeenteniveau informatie beschikbaar over interessen, lees- en mediavoorkeuren, participatie in 
dagrecreatie/sport/cultuur etc.  
 

 
 
Ondernemend paars 
Cultuur, historie, verrassing en inspiratie 
Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, vooral op het gebied 
van cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg voor 
ondernemend paars ingestelde recreanten. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Centraal staat 
cultuur, daarnaast sport en diverse andere activiteiten. Ook kunnen deze recreanten, na een drukke 
(werk)periode, genieten van een sauna of wellness arrangement. Tot de ondernemend paarse recreanten 
behoren relatief veel jonge één- of tweepersoonshuishoudens. 
 
Creatief en inspirerend rood 
Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen 
Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen creatief en op zoek naar uitdagingen en 
inspirerende ervaringen. Ze treden graag buiten de gebaande paden. karakterkenmerken als 
onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend typeren deze recreanten. Het onbekende is 
spannend en prikkelend. Recreatie betekent, naast sport en ontspanning, het zoeken naar vernieuwende 
stromingen, moderne kunst en andere culturen. 
 
Uitbundig geel 
Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten 
Recreanten in de gele belevingswereld zijn levensgenieters die graag samen met anderen actief en 
sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig 
en verrassend zijn de kernwoorden bij de vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – 
familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan regelmatig met een grotere groep dan alleen het 
eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een activiteit op dat 
iedereen het naar zijn zin heeft. Recreatief winkelen is een van hun favoriete bezigheden. Recreanten in 
de gele belevingswereld beschikken over iets meer budget dan gemiddeld. 
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Gezellig lime 
Even lekker weg met elkaar 
Gezellig lime recreanten zijn mensen die recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse 
beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en 
(sportieve) ontspanning centraal. De lime recreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie of 
rommelmarkt is heel gezellig en een goede plek om mensen te ontmoeten! Vrij zijn, rust en doen waar je 
op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij let men op de 
kosten vanuit de gedachte: je kunt je geld maar één keer uitgeven. 
 
Rustig groen 
Even rust nemen in eigen omgeving 
Recreanten uit de groene belevingswereld zijn nuchter. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, 
ontspannen en tijd hebben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd 
hebben. In eigen omgeving is genoeg moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. 
Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, nuchter, bedachtzaam en kalm. Zij 
gaan graag hun eigen gang en vinden dat de maatschappij aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het 
“vroeger vaak beter was”. Eén- en  tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze 
groep relatief  oververtegenwoordigd. 
 
Ingetogen aqua 
Brede interesse, ruimdenkend en engagement 
Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam, geïnteresseerd in cultuur en denken na over 
wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als rustig, geïnteresseerd in 
anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief vaker ‘empty nesters’. Dit zijn huishoudens waarvan 
de kinderen uit huis zijn. Zij kiezen voor inspirerende en rustige activiteiten. De aqua recreanten verdiepen 
zich graag in kunst en cultuur, willen volop 
meedoen met de maatschappij en inspelen op de veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten 
houden van sportieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen en nordic walking. 
 
Stijlvol en luxe blauw 
Luxe, stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’ 
Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wat luxe en 
stijlvol ontspannen verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse en zijn wat meer 
gericht op de exclusievere vormen van recreatie. Recreëren betekent voor hen: 
ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij door te sporten en door 
aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij graag het gezelschap van 
gelijkgestemden op. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen, zoals wellness en bijeenkomsten met VIP 
arrangementen, zijn populair bij deze belevingswereld. 
 
Bron: Leefstijlenatlas Dagrecreatie provincie Utrecht, 2011 
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BIJLAGE 3: Uitwerking Poort en Toeristisch OverstapPunt 

Inleiding 
 
Voor de regio Utrechtse Heuvelrug geldt dat het gebied zelf reeds werkt aan de ontwikkeling van poorten 
en groene entrees. Op deze zoneringsmethodiek willen met deze visie zoveel mogelijk aansluiten, waarbij 
we voor de poorten een meerwaarde zien voor het benoemen van een onderscheid tussen 
bovenregionale poorten en regionale poorten. Om te komen tot een uniforme hantering van definities 
willen we de groene entrees in de regio Utrechtse Heuvelrug herbenoemen tot Toeristische 
OverstapPunten.   
 
Definitie Poort 
 
Een Poort is een toeristisch-recreatief attractiepunt dat als bestemming functioneert, waar men ten minste 
2 uur kan verblijven, een knooppunt van wandel-, fiets- en/of vaarroutes treft én het achterliggende 
toeristisch-recreatieve gebied ervaart. Een poort bestaat uit een cluster van ten minste zelfstandige horeca 
en een of meerdere andere publieksvoorzieningen (toeristisch-recreatief, cultureel). Een poort bevat ruime 
parkeergelegenheid en informatie voor recreanten en toeristen over de recreatieve mogelijkheden in het 
eromheen gelegen bestemmingsgebied.  
 
De criteria die we hiervoor hanteren: 
 
1. (Boven)regionaal bereik 
Er zijn twee typen Poorten: Poorten met bovenregionaal bereik en poorten met regionaal bereik. Een poort 
met bovenregionaal bereik trekt een aanzienlijk deel van de bezoekers van buiten de provincie Utrecht en 
heeft aantrekkingskracht heeft in een straal van 100 kilometer.  
Een poort met regionaal bereik trekt zijn bezoekers vanuit de regio. Dit betekent dat een aanzienlijk deel 
van de bezoekers van buiten de eigen gemeente afkomstig is en een aantrekkingskracht heeft in een 
straal van tenminste 30 kilometer.  
 
2. Differentiatie in beleving 
De verschillende poorten hebben elk een eigen identiteit, passend bij het achterliggende toeristisch-
recreatieve bestemmingsgebied. De poorten nodigen de bezoekers uit om verder het gebied in te trekken. 
Bijvoorbeeld voor Utrechtse Heuvelrug een bosgebied, militaire of vorstelijke plek, voor Groene Hart een 
polderlandschap of watersportgebied. Poorten kunnen zijn gekoppeld aan erfgoedpubliekslocaties. 
 
3. Bereikbaarheid 
- De bovenregionale poorten liggen binnen 10 autominuten van één van de rijkswegen  in de provincie 

Utrecht. De regionale poorten zijn gemakkelijk bereikbaar en vindbaar via de provinciale 
wegenstructuur. 

- De poorten dienen duidelijk voor de automobilist bewegwijzerd te zijn vanaf het hoofdwegennet.  
- Bereikbaarheid per openbaar vervoer met een minimale frequentie van 1x per half uur.  
Voor de nadere vaststelling van poorten willen we zogenoemde mobiliteistprofeielen laten opstellen 
 
4. Koppeling met (boven) regionaal routenetwerk wandelen, fietsen, varen 
De poorten vallen zoveel mogelijk samen met het bovenregionale en regionale basisnetwerk van 
wandelen, fieten en varen. Direct rondom de poorten zijn bovendien rondjes in deze routes mogelijk. Ook 
de aantakking van de klompenpaden op een aantal poorten is een uitgangspunt. 
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5. Bestemmingswaarde  
Behalve als toegangspoort tot een toeristisch-recreatief gebied dragen de poorten bestemmingswaarde op 
zichzelf, zodat bezoekers ten minste 2 uur op de plek zelf kan verblijven. Dit betekent dat er voldoende 
gelegenheid moet zijn voor zelfstandige horeca en andere publieksvoorzieningen. 
 
6. Geografische spreiding 
De poorten kennen een duidelijke spreiding over de provincie, gekoppeld aan de toeristisch-recreatieve 
bestemmingsgebieden. De provincie benoemt 5 mogelijke poorten met een bovenregionaal bereik en 
ongeveer 20 mogelijke poorten met een regionaal bereik.  
 
7. Parkeermogelijkheden 
Ruime parkeervoorzieningen beschikbaar. 

 
8. Herkenbaarheid 
Een poort is voor de bezoeker duidelijk herkenbaar, als onderdeel van de Recreatieve Hoofdstructuur  Dit 
betekent dat een gezamenlijk gebruik van een eenduidige merknaam die verwijst naar het grotere geheel 
(netwerk en bestemmingsgebied). 
 
 
Definitie Toeristisch OverstapPunt 
 
Een Toeristisch OverstapPunt (TOP) is een plek waar de lokale bezoeker kan starten met een recreatieve 
activiteit. Aanwezige voorzieningen: parkeerplaatsen, informatiefunctiie en eventueel kleinschalige horeca 
(basisvoorzieningenniveau). Een TOP is kleinschaliger dan een poort, heeft geen grote publiekstrekkende 
werking en is meer dan een poort gericht op rustzoekers. Een TOP maakt deel uit van de Recreatieve 
Hoofdstructuur met bovenregionale en regionale poorten. De provincie Utrecht voelt zich niet in eerste 
instantie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze lokale functies, maar erkent het belang van 
TOP’s als onderdeel van de totale basisstructuur.  
 
De term Toeristisch OverstapPunt vervangt de tern groene entree. Hierdoor kunnen alle betrokken 
partners in de gehele provincie op eenzelfde, uniforme manier omgaan om begripsverwarring in de 
verschillende gebieden te voorkomen. 
 



       

 
 Bijlage 
   
 - 

BIJLAGE 4: Huidige situatieschets recreatieve routes 

De wandelroutes hebben verschillende soorten markeringen en ook de kwaliteit van de routes verschilt 
sterk. Al met al is er sprake van een breed scala aan routes voor een breed scala aan doelgroepen en 
beheerders. Circa 175 bewegwijzerde wandelroutes bieden naar schatting een totaal van 2.000 km aan 
wandelmogelijkheden. Ze zijn uitgezet door diverse aanbieders, die zich richten op verschillende 
doelgroepen. De routes verschillen in lengte, type markering, type paden en belevingswaarde. De 
samenhang kan beter, de informatie over alle routes beter te ontsluiten en recreanten zouden zelf het 
aanbod gemakkelijker kunnen samenstellen. 
 
Voor fietsers is er een fietsroutesysteem met knooppunten en nummers. Dit systeem is in 2009 aangelegd 
en wordt de komende tijd geëvalueerd en op onderdelen geoptimaliseerd. Ook lopen er enkele lange 
afstandsfietspaden door de provincie. Het knooppuntennetwerk biedt aansluiting op dat van aangrenzende 
provincies en het aantal aansluitingen kan hier en daar worden verbeterd.  
 
Het vaarnetwerk in de provincie ligt vooral bij de Vinkeveense Plassen en de Vecht. Tussen 2007 en 2010 
heeft het Programmabureau Groene Hart het ikoonproject Recreatief Routenetwerk Groene Hart opgezet 
en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de recreatieve verbindingen binnen het Hollandse 
Plassengebied. Diverse vaarverbindingen zijn verder voor verbetering vatbaar zodat één goed verbonden 
Hollandse Plassengebied van Loosdrechtse Plassen tot en met de Kagerplassen kan ontstaan.  
De grotere attractiepunten, zoals buitenplaatsen, familieattracties en militaire erfgoedattracties zijn niet alle 
goed aangesloten op het recreatieve wandel- en fiets- en vaarnetwerk van de provincie. Dat geldt ook voor 
de grotere parkeerplaatsen waar mensen hun auto parkeren of waar zij uit de trein stappen om te gaan 
wandelen. De routes hebben ook begin en eindpunten en plekken waar men overstapt van de trein/auto 
op een recreatieve vorm van verplaatsen. Er bestaan al de nodige recreatieve poorten, toeristische 
overstappunten en groene entrees, en dat kan groeien tot een eenduidig provinciedekkend systeem.   
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BIJLAGE 5: Overzicht van betrokkenen 

 
 
Bestuurlijke aftrap mei 2011 (Maarssen, Outdoor Inn) 
 
Organisatie Naam Functie 
Gemeente Amersfoort Yolanda Ledoux Hoofd cultuur, toerisme, sport 
Gemeente De Bilt Arie-Jan Ditewig Wethouder 
Gemeente De Ronde Venen Kees Schouten Wethouder 
Gemeente Eemnes Bram Wondergem Wethouder 
Gemeente Houten Herman Geerdes Wethouder 
Gemeente IJsselstein Rob de Vries Wethouder 
Gemeente IJsselstein Thijs de Jong Wethouder 
Gemeente Lopik Wim Perlot Wethouder 
Gemeente Montfoort Bert Jansen Burgemeester 
Gemeente Montfoort Peter Holdinga Beleidsadviseur 
Gemeente Rhenen Joost van Oostrum Burgemeester 
Gemeente Stichtse Vecht Jaap Verkroost Wethouder 
Gemeente Oudewater Tim Smelik Wethouder 
Gemeente Wijdemeren Martijn Smit Burgemeester 
Gemeente Woudenberg Jan Schreuder Wethouder 
Provincie Utrecht Lex Hartholt Procesmanager 
Provincie Utrecht Gwen Boon Beleidsadviseur 
Recreatie Midden-Nederland Charles Wiss Directeur 
Recreatie Midden-Nederland Marieke Fleer Hoofd beleid 
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Aftrap beleidsadviseurs gemeenten  mei 2011 (Utrecht, provinciehuis) 
 
Organisatie Naam Functie 
Gemeente Amersfoort Els Speelman Beleidsadviseur recreatie 
Gemeente De Bilt Paul Smit Beleidsadviseur EZ en RO 
Gemeente De Ronde Venen Pieter Scholten Beleidsadviseur recreatie 
DHV Jan Oosterman Strategisch adviseur 

Vrijetijdseconomie  
Gemeente Houten Nathalie Keulers Beleidsadviseur RO 
Gemeente Houten Boudewijn Steenpoorte Beleidsadviseur RO 
Gemeente IJsselstein Shanti Haazer Beleidsadviseur recreatie 
Gemeente Utrecht Ariënne Kuin Planoloog 
Gemeente Utrecht Daniëlle Berends Beleidsadviseur toerisme 
Gemeente Leusden Magda Fafara Projectassisent 
Gemeente Lopik Judith Streefkerk Beleidsadviseur 

plattelandsontwikkeling 
Gemeente Nieuwegein Karen Nederhoff Trainee recreatie en toerisme 
Gemeente Nieuwegein Ton van Meurs Beleidsadviseur recreatie  
Gemeente Rhenen Marieke van Driel Beleidsadviseur EZ en RO 
Gemeente Stichtse Vecht Han Peter Voerman Beleidsadviseur recreatie 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mieke Coenen Beleidsadviseur recreatie/toerisme 
Gemeente Woudenberg Karen Kuperus Coördinator ontwikkeling 
Gemeente Zeist Judith van Leeuwen Accountmanager 
Provincie Utrecht Arno Ruis Senior beleidsadviseur 
 
 
Verkennende interviews/input/werksessies extern mei-augustus 2011 
 
Organisatie Naam Functie 
Recreatie Midden-Nederland Marieke Fleer Hoofd beleid 
Recreatie Midden-Nederland Charles Wiss Directeur 
Recreatie Midden-Nederland Loek Welter Secretaris 
RECRON Gerd Jan Korte Regiomanager Utrecht 
Adviescommissie Recreatie en Toerisme Janine Caalders Voorzitter 
Adviescommissie Recreatie en Toerisme Lieke van der Westen Secretaris 
Platform Zakelijk Toerisme  Marianne Klein Secretaris 
Platform Zakelijk Toerisme  Harold Warmelink Voorzitter 
Citymarketing regio Amersfoort Jana van Lamoen Projectleider 
Min van ELI Dienst Landelijk Gebied Janine Spieksma Programmamanager 
Stichting Vernieuwing Gelderse Valei Brendan McCarthy Manager beleid en 

nieuwe programma’s 
Programmabureau Stad en Land Utrecht Simon Hofstra Hoofd 
Programmabureau Utrechtse Vecht & Weiden Carine Nieman Projectleider 
Programmabureau Heel de Heuvelrug Rein Kruk Hoofd 
Provincie Noord-Holland Paul de Ron Beleidsadviseur 
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Werksessies/input intern mei-augustus 2011 
 
Organisatie Afdeling/team Naam 
Provincie Utrecht Mobiliteit Jan van Lopik 
Provincie Utrecht Mobiliteit Anja van Soelen 
Provincie Utrecht Mobiliteit Gert van Kempen 
Provincie Utrecht Mobiliteit Remko Haakma 
Provincie Utrecht Ruimte Conny Raijmaekers 
Provincie Utrecht Ruimte Gerda Zijm 
Provincie Utrecht Bodem en Water Karin van de Broek 
Provincie Utrecht Groen Fenna van Tol 
Provincie Utrecht Groen Madeleine Gerretsen 
Provincie Utrecht Groen Carola Berkelaar 
Provincie Utrecht Groen Jaap de Pater 
Provincie Utrecht Milieu Susan Kreuger 
Provincie Utrecht Milieu Frank Bles 
Provincie Utrecht Inrichting landelijk gebied Linde Kuijf 
Provincie Utrecht Inrichting landelijk gebied Bianca van Eck 
Provincie Utrecht Inrichting landelijk gebied Laurens Vogelezang 
Provincie Utrecht Inrichting landelijk gebied Linda Groot 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Vicky Sassen 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Ines Wesselingh 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Gwen Boon 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Andrea Lion 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Caroline Udo 
Provincie Utrecht Economie en vrije tijd Brenda Troll 
Provincie Utrecht Erfgoed Jelmer Prins 
Provincie Utrecht Erfgoed Roland Blijdenstijn 
Provincie Utrecht Kunsten en Media Catherine Peters Sengers 
Provincie Utrecht Vrede van Utrecht Thomas Nova 
Provincie Utrecht Staf Directie en Control Harm van den Heiligenberg 
Provincie Utrecht Informatievoorziening Eddie Poppe 
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