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MEMORANDUM 
 
 

 

ONDERWERP Bezoekersonderzoek recreatiegebieden Provincie Utrecht 
DATUM 15‑03‑2023 
VAN Gedeputeerde Van Muilekom 
 

  

Op 30 juni 2022 heeft gedeputeerde Schaddelee bij de bespreking van de Kadernota 2023-2026 u toegezegd om 
in de 1e helft van 2023 te informeren over de uitkomsten van het publieksonderzoek naar de beleving van 
recreatiegebieden. In dit publieksonderzoek is ook de waardering van het sanitair meegenomen ter afhandeling van 
motie 101 ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij!’. Met dit memo breng ik u op de hoogte van de resultaten en het 
vervolg.  

Eind 2022 is aan Kantar opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bezoekersonderzoek aan 36 
dagrecreatieterreinen in onze provincie. Dit is een herhaling van het onderzoek uit 2012, 2015 en 2019. Reden van 
toezending is de toezegging van gedeputeerde Schaddelee (SV Kadernota 2023-2026, PS 30-06-2022) m.b.t. de 
uitvoering van een publieksonderzoek met daarin o.a. aandacht voor sanitaire voorzieningen. Toegezegd is 
gereedheid uitkomsten in 1e helft 2023 en toezending aan de Staten. U kunt het rapport raadplegen via deze link: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/recreatie-toerisme-en-sport/feiten-en-cijfers-recreatie-en-toerisme   
 
Wijze van onderzoek 
Via een digitaal panel is een enquête uitgezet waarop 3961 respondenten hebben gereageerd. Gevraagd is o.a. 
naar: bezoek aan de gebieden, frequentie, waardering, faciliteiten, drukte, herkomst, ondernomen activiteiten, wijze 
van vervoer en bestedingen. Nieuw zijn een vraag aan niet-bezoekers en vragen m.b.t. alternatieve bestemmingen 
en motieven om niet met fiets/ov te reizen naar het gebied. Er is ook een koppeling met de Leefstijlprofielen gelegd. 
 
Belangrijkste uitkomsten  
In totaal hebben ongeveer 4 miljoen unieke bezoekers de gebieden bezocht en 80% van de inwoners van de 
provincie heeft één van de 36 recreatieterreinen bezocht. De bossen bij Lage Vuursche, de bossen 
Austerlitz/Bornia/Heidestein en de Loosdrechtse Plassen zijn gebieden met de meeste unieke bezoekers.  
 
Natuur- en recreatiegebieden gemiddeld beoordeeld met een 7,9. 
Van alle onderzochte gebieden zijn er enkele gebieden die boven de 8 scoren. Dit zijn de Lange en Korte Duinen, 
De Bossen bij Lage Vuursche/Baarnse Bos, Landgoed Groeneveld, Bossen Austerlitz en Bossen Leersumseveld. 
Het gemiddeld rapportcijfer komt uit op een 7,9. Dit is vergelijkbaar met het vorig onderzoek in 2019 (7,8). Ten 
opzichte van andere provincies, waar het onderzoek ook heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, scoren de 
Utrechtse recreatiegebieden gemiddeld. Hoge scores zijn er gemiddeld gezien voor de bereikbaarheid (7,7) 
kwaliteit van de paden en wegen (7,5) en de digitale vindbaarheid van de gebieden (7,5).   
Van de verschillende voorgelegde aspecten worden sanitaire voorzieningen (5,7) en de toegankelijkheid voor 
mindervaliden (6,4) gemiddeld gezien het minst beoordeeld. 
 
Wandelen, fietsen en bezoek aan horeca het meest populair, vaak met de auto naar het gebied.  
Wandelen en fietsen zijn gemiddeld genomen de meest ondernomen activiteiten tijdens een bezoek aan een 
Utrechts natuur- of recreatiegebied. Indien aanwezig wordt ook vaak de horeca bezocht. Dit beeld is vergelijkbaar 
met andere provincies waar ook vaak gewandeld en gefietst wordt. De meeste bezoekers komen met de auto naar 
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het gebied, al lijkt dit iets af te nemen ten opzichte van 2019. Dat er veel bezoekers met de auto komen, komt mede 
omdat veel recreanten van buiten de eigen regio/provincie naar de Utrechtse recreatiegebieden komen. 
 
Gemiddeld besteedt een bezoeker €6,40 per persoon per bezoek 
Bezoekers aan een Utrecht recreatiegebied besteden gemiddeld €6,40 per persoon per bezoek. Dit verschilt tussen 
de recreatiegebieden. Zo wordt er gemiddeld ruim €10 besteed in de Loosdrechtse plassen, Maarsseveense 
plassen, Haarzuilens en Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos. In enkele gebieden, zoals bijvoorbeeld Nedereindse 
Plas, de Schammer/Bloeidaal en de recreatiegebieden langs de Lek ligt de besteding onder de 2 euro. Ook in 
andere provincies zien we dat de bestedingen erg wisselen per gebied. Bij gebieden waar veel gerecreëerd kan 
worden, zoals de plassen liggen de bestedingen hoger dan bij de kleinere recreatiegebieden. De gemiddelde 
bestedingen in andere provincies liggen tussen de €6 en €11 per persoon per bezoek. 
 
Vervolg 
Naast het overkoepelende hoofdrapport is er een rapportage van (vrijwel) elk deelgebied waarmee specifiek kan 
worden ingezoomd op de lokale situatie. Aan de hand van deze rapportages gaan we met gemeenten en 
terreineigenaren/-beheerders in gesprek om per gebied te kijken naar de mogelijkheden, waarbij we in het 
bijzonder aandacht zullen besteden aan de sanitaire voorzieningen (en de eventuele subsidiemogelijkheden voor 
kleine leefbaarheidsvoorzieningen waaronder het sanitair). Wij beschouwen de toezegging d.d. 30 juni 2022 en 
motie 101 hiermee als afgedaan.   
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