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Maatschappelijke context

Beleid

Trends in recreatie

Ontwerp, realisatie
en beheer

Uitbreidingsplan Amster-
dam (AUP, 1935)
Recreatie is “een element van de 
grootste betekenis in het 
maatschappelijk leven”

Streekplannen
(vanaf ca. 1930)

Basisplan Rotterdam 
(1946)

Nota Westen des Lands (1958)
Schrikbeeld metropolen met gebrek aan 
groen en recreatieruimte

Verstedelijkingsnota 1976

Structuurschets stedelijke 
gebieden 1985

Eerste Nota RO (1960)

Eerste Rijkswegenplan 
(1927)

Woningwet
(1901)

Oprichting Staatsbosbeheer
(1899)

Amsterdamse Bos (1927-1964)

Spaarnwoude 
(1963-ca. 1975)

Purmerbos (1987)

Kralingse Bos (1911-1953)

2e Nota Ruimtelijke 
Ordening (1966)
Beheersen stedelijke groei
Groeikernen
Bu�erzones tussen Stadsgewesten
Groene Sterren (openluchtrecreatie)
Nationale landschappen en parken

3e Nota RO (1973-1985)
Landinrichtingswet
Financiële regeling agrarisch 
natuurbeheer en grote 
openluchtrecreatie

Natuurbeleidsplan 
(LNV, 1990)
Voorbereiding Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)

Vierde Nota RO (VROM, 1988)

Visie Stadslandschappen (LNV, 1995)
Verbeteren leefbaarheid stedelijk gebied

Natuurnetwerk 
Nederland (EZ, 2013)
EHS wordt in 2013 NNN
Per 2014 (met 
terugwerkende kracht in 
2011) overgedragen aan 
provincies

Natuur bij de Stad
xxxx

Beleidsnota RodS 8 mei 
2008
Inrichting ca. 6.500 ha tot 2013

Nieuwe opdracht 
Staatsbosbeheer 
(LNV, 2014)
Realiseren Deltanatuur, 
Nationale Parken en 
Groene Metropool
Rijksfinanciering hiervoor 
ontbreekt grotendeels

TRENDS ACTIVITEITEN
bootcampen
bushcraften
glamping
GPS wandeling
hardloopgroepen
hondenuitlaatservice
   (recreatie voor de hond)
mountainbiken
role playing game
slagline
yoga

TRENDS ACTIVITEITEN
Tiny houses
faciliteiten kinderfeestjes
erop uit in de wilde natuur

TRENDS ACTIVITEITEN
agri-experience/agritainment
Arcade (videospelhal)
bark parks (springtoestellen en drinkbakken voor de 
hond, bankjes voor het baasje)
buitenspelen: buitensportcentrum, golfbaan,  
   ontsnappingspel, skihelling, maneges, 
   kartbaan, klimwand, quad crossen
boerencamping
Disneyficering / themapark
(drag)racen (illegaal op de Maasvlakte)
eatertainment
edutainment
festival / dancefeest / gaypride
fungebouwen: megabioscoop, kinderparadijs, 
   partycentra, woon- en tuincentra, 
   multifunctionele leisure centers
funshoppen / shoppertainment
geocaching (schatzoeken)
hardlopen
historische stadscentra
loungen (bv langs de snelweg)
multitainment
nordic walking
survival / dropping
vakantiewoning / vakantiepark / vakantiedorp
(zand)sculpturenpark
vaartocht (bv Forteiland IJmuiden)

Vliegtaks?

Nederland CO2 neutraal
(Klimaat akkoord Parijs, 2015; Energie-akkoord, 2016)

Nederland Circulair
(’Nederland Circulair in 2050’, 2016)

Temperatuurstijging Nederland met ca. 1 graad
Zeespiegelstijging ca. 1 meter
(IPCC, 2018)

Globale ontwikkelscenario’s recreatiegebieden:

Stadsbos
achtertuin van het woonlandschap, met ruimte voor 
(groeps)activiteiten en fijnmazige stad-landverbindingen, 
gefinancierd uit belastingen en huuropbrengsten van faciliteiten. 
Gebruiker voelt zich thuis, culturele processen zijn dominant;

Nutsbos
voorportaal van het cultuurlandschap, militair of productief 
landschap, modern of historisch. Leerzame kijk op voedsel- en 
energievoorziening en productie van biobased materialen, zoals hout, 
met hun eigen verdienmodel. Gebruiker is te gast, mix van 
natuurlijke en culturele processen;

Oerbos
onderdeel van de deltanatuur met hotspots van voorzieningen, 
daartussen struinen met beperkt comfort en de vrijheid van 
wildkamperen. Extensieve ecosysteemdiensten, zoals CO2 
vastleggen en waterbeheer, financieren het beheer. Gebruiker gaat 
op avontuur, natuurlijke processen zijn dominant.

TRENDS ACTIVITEITEN
barbecuen
bermtoerisme
dagcamperen
bioscoop
concours hippique
fietsen
honduitlaten
kanoën
Koninginnedag
kermis
paardrijden
picknicken
pretpark (oude stijl)
rusten
scouting / padvinders
softdrugs
stoeterij
strandtent
varen
vissen
voetbalclubevents
maatschappelijk werk
vogels kijken
wandelen
zonnebaden

Nationale Omgevingsvisie
Recreatie in het Kabinetsperspectief NOVI 
oktober 2018:
“Een transitie van de landbouw is de komende 
decennia onvermijdelijk, waarbij landbouw weer 
in verbinding komt met mens, dier en omgeving. 
Door het samenbrengen van verbonden 
belangen (zoals voedselproductie, energie, 
economie, cultuur en recreatie) kan de toekomst 
van het landelijk gebied worden gewaarborgd 
(meer combinaties van belangen).”

Meerjaren Programma’s 
Vitaal Platteland (LNV, 
2004-2013)
Kader RodS

Nota Ruimte (VROM, 
2004)
Richtlijn groenvoorziening 75m2 
per woning in uitleggebieden.

Programma Groene Metropool
Stimuleert ontmoeting tussen stedeling en natuur
Per 2017 neemt Staatsbosbeheer het beheer over 
van 7 natuur- en recreatieschappen in 
Zuid-Holland en Zeeland, waaronder ook RodS 
gebieden

Recreatie om de Stad 
(RodS, ca. 2004)
Nog niet gerealiseerde gebieden 
uit RGS
Delen bu�erzonebeleid 
Strategisch Groen projecten en 
Vinac. Staatsbossen en 
Recreatiebossen

4e Nota Extra - Vinex 
(VROM, 1993)
Concurrentiepositie economie
Oplossing woningbouw en 
milieuproblematiek Samenwerking 
Rijk, provincies en steden  
Groenvoorzieningen aan de rand 
van de steden
Bu�erzones

Structuurvisie 
Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR, 2012) 
Groen en recreatie onderdeel 
van ‘quality of life’, belangrijk 
voor concurrentiepositie 
stedelijke regio’s. De 
Decentralisatie recreatie, EHS, 
bu�erzones, nationale parken 
en landschappen
Grondkostensubsidies 
verdwijnen.

Actualisatie Vierde Nota RO
- Vinac (VROM, 1997) 
Strategisch Groen (in RodS) en 
Regionaal Groen (niet in RodS)

Structuurschema Groene Ruimte 
(LNV, 1983)
Strategisch Groen Projecten
Bu�erzones

Meerjarenplan bosbouw (1984)

Recreatie als 
medisch advies
Patiënten Alkmaar 
kamperen in de duinen 
(1930)

Recreatie als 
ontspanning
Amsterdammers in het 
Vondelpark (1955)

Massarecreatie
Sloterplas (1967)

Bermtoerisme
(jaren zestig)
paaltjesroutes wandelen

Recreatie als uitje
Picknicken aan de 
IJsselmeerdijk bij 
Durgerdam (1973)

Recreatie als evene-
ment
Woodstock in het Kralingse 
Bos (1970)

Recreatie als verblijf
Dagkamperen in het 
Amsterdamse Bos (1973)

Groen in en om de Stad 
(GIOS, 1999)
Verklaring G30 steden aan Rijk
Hogere leefkwaliteit
Samenhang stad-land
‘Rood voor groen regeling’

Recreatie met 
betekenis
Picknick bij een hunebed, 
archeologisch reservaat 
Strubben-Kniphorstbos 
(ca. 2003)

Recreatie als trance
Dance Valley festival, 
Spaarnwoude (2008)

meer niet-nederlanders

babyboom

WOII

beurscrisis 1929

economische crisis:
toename gebruik 
recreatiegebieden

dotcom crisis

festivallisering
groeiende trek
naar de stad;
versnelde vergrijzing

stedelijke
renaissance

financiële crisis

17 miljoen inwoners
6 miljoen stedelingen
38% groene druk
31% grijze druk
6% niet-nederlanders (50% in G4 steden)
werkweek gemiddeld 34 uur

18 miljoen inwoners (CBS, 2018)
ca. 7 miljoen stedelingen
ca. 30% groene druk
ca. 35% grijze druk
ca. 10% niet-nederlanders (ca. 60% in G4 steden)
werkweek gemiddeld ca. 28 uur

Tussen 1900 en 2000 zijn we per week
gemiddeld 27 uur minder betaald gaan 
werken; en zijn we (vanaf 1950) 28 uur 
per week meer TV gaan kijken. 
Niet iedereen neemt dus meer tijd voor 
buitenrecreatie. (Max Roser, 2007;
Mediadata TV Worldwide, 2013)

5 miljoen inwoners
1 miljoen stedelingen
89% groene druk (<19 jaar t.o.v. de rest)
12% grijze druk (>65 jaar t.o.v. de rest)
1% niet-nederlanders
werkweek gemiddeld 61 uur

11 miljoen inwoners
4 miljoen stedelingen
72% groene druk
19% grijze druk
2% niet-nederlanders
werkweek gemiddeld 42 uur

ONTWERPPRINCIPES
- routing met bestemmingen en 
rondjes
- goede ontsluiting
- bestaande landschap benutten 
in elementen, percellering, 
dichtgegroeide sloten e.d.
- geen vaste verhouding 
landgebruik, vaak zwemplas

ONTWERPPRINCIPES
- regionaal systeem van open 
ruimtes en verdichte 
groenstructuren
- integrale benadering natuur, 
recreatie, bos- en landbouw
- benutten cultuurhistorische 
elementen zoals boerderij of ruïne
- 1:1:1 open ruimte en water versus 
bos (100 ha beheermodel Arcadis)
- km wandelpaden vastgelegd ONTWERPPRINCIPES

- trekkerfunctie in gebied 
integreren (golfbaan, plas, etc.)
- lokale poldergrid volgen bij 
beplanting
- geen vaste verhouding 
landgebruik, vaak multifunctioneel 
bos
- fasering bos (van 2/3 populieren 
naar duurzaam bos)

Nota ‘Natuur voor 
Mensen, Mensen voor 
Natuur’ (2000); Vijfde 
Nota (2001); 
Structuurnota Groene 
Ruimte (2002)
Verschuiving aandacht van 
houtproductie en natuur naar 
recreatie

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM)

1965: START RIJKSBELEID 
RECREATIEGEBIEDEN
onder het nieuwe Ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk (CRM) 1965-1982

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij - later: Voedselkwaliteit (LNV) 1935-2010

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

Landbouw en natuur onder Economische Zaken (EZ)

2010: EINDE RIJKSFINANCIERING 
RECREATIEGEBIEDEN. 
Ruimtelijke ordening opgesplitst onder verschillende 
ministeries; in 2014 ophe�ing Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) en BBL (nu onder RVO)

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Toekomstig beleid landbouw, natuur en recreatief (mede)gebruik

Omgevingsbeleid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Toekomstig beleid leefomgeving en aantrekkelijk vestigingsklimaat
* *

Groene Sterren Randstadgroenstructuur Recreatie      om de StadStedelijke parken en wandelingen Decentraal recreatiebeleid

14 miljoen inwoners
4 miljoen stedelingen
43% groene druk
21% grijze druk
4% niet-nederlanders
werkweek gemiddeld 38 uur

Rijksbu�erzone

Openlucht
recreatiegebied

Recreatiegebied

NNN

Agrarisch
cultuurlandschap

Landinrichtings- 
project

RGS werkgebied

10 personen/ha
(intensieve delen 40 
personen/ha)

RodS inrichtings- 
project

NNN

20 personen/ha
(intensieve delen 40 
personen/ha)

Beheer
Inrichting
Verwerving

NB. Verworven gronden eigendom Staatsbosbeheer
Rijksfinanciering Decentrale financiering

Beheer

Rijksfinanciering
NB. Rijk 100% verwerving in bu�erzone

Decentrale financiering

Inrichting
Verwerving

NB. Staatsbossen en nog te realiserenn RGS in RodS

Beheer

Rijksfinanciering Decentrale financiering

Inrichting
Verwerving

Beheer

Tekort (indicatie) Decentrale financiering

Inrichting
Verwerving

Recreatie

Bu�erzone

Houtproductie

Natuurdoelen

Landschap

Klimaat
(CO2, 

waterberging, 
koeling)

+ evenementen
DOELSTELLING

Recreatie

Bu�erzone

Houtproductie

Natuurdoelen

Landschap

Klimaat
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waterberging, 
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DOELSTELLING
+ evenementenRecreatie

DOELSTELLING

Bu�erzone

Houtproductie

Natuurdoelen

Landschap

Klimaat
(CO2, 

waterberging, 
koeling)

+ evenementen
+ verdiencapaciteit

+ stadslandbouw

DOELSTELLING
Recreatie

Bu�erzone

Houtproductie

Natuurdoelen

Landschap

Klimaat
(CO2, 

waterberging, 
koeling)

 Wet Ruimtelijke Ordening (1965)

ONTWERPPRINCIPES
- werkverscha�ingsprojecten
i.c.m. grondwerk havens e.d.
- hoge capaciteit 
- verhouding 1:1:1  bos, open 
ruimte en water

In beheer bij Staatsbosbeheer In beheer bij Staatsbosbeheer In beheer bij Staatsbosbeheer

“Groen als nutsvoorziening” 

Omgevingswet en Omgevingsvisies (ca. 2021)
Mogelijke Rijksrol bij recreatiegebieden is kaderstelling m.b.t. gezondheid en klimaat.

Natuur om de hoek

een onderzoek door 
Staatsbosbeheer, 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 
Urban Synergy, 
Cultuur en Ruimte, 
en Vereniging 
Deltametropool


