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Het thema van dit RECRON-congres is Doorkijk op de toekomst. Een bijdrage aan deze doorkijk hoopt de 
Raad voor het Landelijk Gebied te leveren met het advies 'Ontspannen in het groen', advies over de wijze 
waarop overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor recreatie in de 
toekomst. 
 
Recreatie is zowel economisch als maatschappelijk heel belangrijk. Het economisch belang van de sector 
zien we aan de omzet van 26 miljard Euro per jaar en aan de 350.000 banen die het oplevert. 
Maatschappelijk zien we dat jaarlijks een groot deel van onze 16 miljoen inwoners op vakantie gaat, er vele 
buitenlandse toeristen komen, en dat vrijwel iedere inwoner deelneemt aan dagtochten. Kortom: recreatie is 
belangrijk. 
 
In een paar woorden wil ik U aangeven welke boodschappen wij aan de minister en de Nederlandse politiek 
mee willen geven in dit advies: 
• recreatie moet weer op de politieke agenda; 
• er moet meer recreatie komen in de natuur, op het platteland en in en rond de stad; 
• er moet meer ruimte komen voor verblijfsrecreatie. 
 
De eerste boodschap is volstrekt helder: zet recreatie weer op de politieke agenda. 
In de eerste plaats is er door de overheid (vooral de rijksoverheid) jarenlang nauwelijks nieuw beleid gevoerd.  
In de tweede plaats zien we een paar belangrijke trends: onze bevolking groeit steeds verder, de 
samenstelling van de bevolking wijzigt, de verdeling over steden en dorpen verandert, er is steeds behoefte 
aan andere vormen van recreatie, ouderen blijven langer meedoen, een deel van de dagrecreatie verplaatst 
zich van het buitengebied naar het groen in de grote steden. Dit geeft nieuwe recreatiewensen op andere 
plaatsen: dus moeten er nieuwe recreatievoorzieningen worden aangelegd en ingericht, en moeten 
bestaande voorzieningen aan de nieuwe wensen worden aangepast. 
 
De raad vindt dat het moment nu rijp is om de discussie over de toekomst van de recreatie aan te gaan, want 
de komende jaren is de dynamiek in de samenleving groot, onder andere doordat er veel zal worden 
gebouwd, het platteland duidelijk van karakter zal veranderen, de waterhuishouding moet worden aangepast 
aan de gevolgen van de komende verandering van het klimaat. In die dynamiek kan dan ook de recreatie-
nieuwe-stijl een duidelijke plaats krijgen. Dus is onze oproep aan de politiek om recreatie weer een goede 
plaats op de politieke agenda te geven. 
De raad vindt het een goede zaak dat bijna alle ministeries zich met recreatie en toerisme bezighouden, maar 
het ontbreekt aan regie en coördinatie. Dat komt de kracht, helderheid en slagvaardigheid niet ten goede. De 
raad vindt dat het hele beleidsterrein het beste onder één minister kan worden samengevoegd, en volgens 
ons kan dat het beste onder de minister van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit en Vrijetijd. 
 
De tweede boodschap is: groen is heel belangrijk voor de recreant. Maar dat hoef ik U als 
recreatieondernemer niet te vertellen.  
In de eerste plaats betreft het hier het groen in de stad, waar de raad pleit voor meer parken en plantsoenen 
in de grote steden voor de recreatie vlak bij de voordeur. Meer groen in de oude wijken, maar ook in de 
nieuwbouw moet groen van meet af aan meespelen. Stop met vervangen van groen in de stad door rood, 
maar doe het omgekeerd. 
In de tweede plaats vindt de raad dat er in het agrarisch gebied meer mogelijkheden moeten komen voor 
routenetwerken voor fietser, wandelaar en ruiter. Hier kunnen de boeren goed op inspelen. Dat is al vaker 
gezegd, maar het gaat de komende jaren ook gebeuren. De ontwikkelingen in de landbouw zelf en de omslag 
in het Europese subsidiebeleid van productondersteuning naar plattelandsontwikkeling zorgen ervoor dat er 
de komende jaren een groot aantal boeren de ommezwaai naar verbrede landbouw gaan maken. En daar is 
recreatie en duidelijk onderdeel van.  
Tot slot vindt de raad dat recreatie in natuurgebieden aantrekkelijker gemaakt moet worden. Natuurlijk moeten 



rust, ruimte en stilte in grote delen van de natuur gehandhaafd blijven. Maar er moeten ook meer en nieuwe 
kansen komen voor de recreatie door het aanbieden van allerlei nieuwe recreatiemogelijkheden. 
Staatsbosbeheer is daar al aardig ver mee met hun laarzenpaden, struingebieden, wandelroutes met behulp 
van GPS-apparatuur en speelbossen voor de kinderen. Datzelfde Staatsbosbeheer is momenteel bezig in een 
eigen Recreatievisie hier nog meer mogelijkheden voor te gaan ontwikkelen. Ook voor de eigenaren van 
kampeerterreinen en bungalowparken zijn dat goede berichten, want voor Uw bedrijf is het heel belangrijk dat 
er een aantrekkelijke en veelzijdige omgeving is, die tegemoet komt aan de wensen van Uw consument. 
 
De derde boodschap is: meer ruimtelijke mogelijkheden voor de verblijfsrecreatie. Bij veel kampeer- en 
bungalowterreinen is er behoefte aan ruimte voor uitbreiding. Er zijn steeds minder kampeerders per 
standplaats en dus per hectare, terwijl de kwaliteit van standplaatsen en voorzieningen steeds verder omhoog 
moeten. Maar dat weet Uzelf ongetwijfeld veel beter dan ik.  
De raad vindt dat die ruimte voor uitbreiding er in de meeste gevallen moet komen, behalve wanneer een 
terrein in een zeer kwetsbaar ecologisch gebied ligt waar de natuurwaarden een dergelijke uitbreiding niet 
toestaan. Dan zal er gepraat moeten worden over een passende oplossing. Maar in de meeste gevallen zal 
die uitbreiding er wel moeten komen, en dan ook aansluitend aan de bestaande terreinen. Kampeerterreinen 
en bungalowparken zijn nu eenmaal grondgebonden exploitaties, zoals dat zo mooi heet. Je kunt een 
kampeerterrein niet zo maar even tien kilometer verplaatsen omdat daar de uitbreidingsmogelijkheden groter 
zijn, want het terrein en zijn omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom moeten de hectares 
aan de bestaande terreinen worden toegevoegd om de kwaliteitsslag naar de toekomst te kunnen maken. 
 
Dit waren de drie punten die ik vandaag aan de orde wilde stellen: 
• zet recreatie weer op de politieke agenda; 
• zorg voor meer recreatie in natuur, platteland en in en rond de stad 
• geef verblijfsrecreatie de kans op uitbreiding. 
 
Het is natuurlijk een bescheiden greep uit de lange lijst van aanbevelingen en adviezen die de raad in dit 
advies heeft opgeschreven. U kunt die lijst en het hele advies rustig nalezen, want we hebben een stapeltje 
meegenomen voor de geïnteresseerden. Ook aan de andere sprekers van vandaag zullen wij straks een 
exemplaar uitreiken. Maar eerst het eerste exemplaar, en dat is voor minister Veerman, de minister van 
Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit en - wat ons betreft - ook van Vrije tijd. 

 


