
MEMORANDUM

DATUM 14-7-2020

AAN Provinciale Staten

VAN Arne Schaddelee

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Bezoekersonderzoek Recreatieterreinen Provincie Utrecht 2019

Eind 2019 is aan het NBTC-NIPO opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bezoekersonderzoek naar de 
32 belangrijkste dagrecreatieterreinen in onze provincie. Dit is een herhaling van de onderzoeken die in 2012 en 
2015 zijn gehouden.

Werkwijze onderzoek
Via een digitaal platform is een enquête uitgezet naar een panel van inwoners en bezoekers waar 3497 
respondenten op hebben gereageerd. 
Gevraagd is naar hun bezoek aan de gebieden: frequentie, herkomst, bestedingen en waardering.
Ten opzichte van de vorige onderzoeken zijn er nieuwe vragen gesteld over de ondernomen activiteiten, het 
bezoekmotief en de wijze van vervoer. Er is nu een koppeling gelegd met de Leefstijlprofielen.

Belangrijkste uitkomsten: 
In totaal hebben ongeveer 3,7 miljoen unieke bezoekers de recreatiegebieden bezocht. 75 % van de inwoners 
van de provincie heeft één van de 32 terreinen bezocht. Tevens is gebleken dat relatief veel bezoekers van 
buiten de provincie komen.
De bossen bij Lage Vuursche en de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen zijn gebieden met de meeste unieke 
bezoekers. De sanitaire voorzieningen en de (afwezigheid van) horecavoorzieningen worden gemiddeld gezien 
het laagst beoordeeld.

Overige uitkomsten:
De besteding van de bezoekers aan de recreatiegebieden is gemiddeld 6 euro per persoon per bezoek. 
In de plassengebieden en Haarzuilens wordt gemiddeld meer besteed, zo’n 10 euro.
Wandelen, fietsen en horecabezoek zijn de meest ondernomen activiteiten. De meeste bezoekers komen met de 
auto. Als bezoekmotieven wordt aangegeven: gezellig met familie of vrienden op stap, natuur en landschap en 
buiten zijn. Veel voorkomende verbeterpunten uit het onderzoek zijn: meer parkeerruimte, sanitair, horeca en 
groen en minder drukte.

Koppeling aan druktemonitor: 
De input uit dit onderzoek betrekken wij bij de ontwikkeling van de online druktemonitor. De Druktemonitor Utrecht 
is een tool op een website waarmee je per dagdeel kunt zien hoe druk het ergens is. Binnenkort hopen wij de 
monitor te kunnen lanceren, zodat het deze zomer nog van waarde kan zijn.
De uitkomsten van het onderzoek zijn ook input voor het nieuwe programma voor Recreatie en Toerisme 
(PRenT).

Bekendmaking 
De resultaten van het onderzoek zullen op de provinciale website worden gepubliceerd. 
Onze partnerorganisaties krijgen het onderzoeksrapport toegezonden.


