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Deskresearch
Inleiding
Voor een prettige woon- en leefomgeving is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor
vrijetijdsbesteding. Het platteland is een omgeving die deze mogelijkheden kan bieden. Het biedt onder
andere een mooi landschap, biodiversiteit, authenticiteit, veiligheid, rust, stilte, duisternis en schoon
water.
Deze deskresearch geeft een introductie over vrijetijdsbeleving op het platteland in Nederland. Hoe
groot is het platteland in Nederland? Wat levert recreatie op in economische zin? Het overzicht
pretendeert niet volledig te zijn, maar biedt een impressie van het speelveld. Door de belangrijkste
trends en ontwikkelingen te schetsen geeft deze deskresearch een beeld van recreatie op het platteland.
Als bijlage zijn aan het eind de meest gebruikte termen en hun definities te vinden.

1. Actoren op het platteland
Er zijn vele partijen betrokken bij het platteland. Van gemeente tot recreant, van agrariër tot
campinghouder. De belangrijkste actoren op het platteland zijn te onderscheiden in:
• Terreinbeheerders
• Overheden
• Ondernemers
• Recreanten
Hieronder staan de belangrijkste actoren kort beschreven.
1.1 Terreinbeheerders
Bij het beheer van het platteland zijn verschillende instanties en organisaties betrokken. Elke beheerder
heeft een specifiek doel of uitgangspunt om het platteland te beheren. De functie recreatie kan daarbij
een hoofd- of een nevenfunctie zijn.
Agrarische ondernemers
Het grootste deel van het platteland wordt nog steeds beheerd door de agrarische ondernemer. Het
slechte economische toekomstperspectief voor de agrarische sector leidt ertoe dat deze ondernemers
zoeken naar ‘verbreding’ van de activiteiten. Agrariërs leggen zich (vooral) toe op agrarisch
natuurbeheer en recreatieactiviteiten.
Natuurorganisaties
Natuurorganisaties zijn ook belangrijke beheerders van het platteland. Organisaties als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen zetten zich in voor het instandhouden, herstellen
en ontwikkelen van bos, natuur en landschaps- en cultuurhistorische waarden. De recreatiefunctie krijgt
binnen het beleid van de natuurorganisaties aanmerkelijk meer aandacht dan een aantal jaren geleden.
Zo zijn terreinbeheerders zich ervan bewust dat het platteland vaak te versnipperd is om goed te kunnen
recreëren. Door het maken van aantrekkelijke verbindingen tussen gebieden probeert men deze
versnippering op te heffen.
Particuliere landgoedeigenaren
Steeds meer particuliere landgoedeigenaren stellen hun landgoed open voor publiek. Openstelling van
een landgoed kan een middel zijn om het beheer van een landgoed te financieren. De overheid heeft
regelingen die openstelling van landgoederen stimuleren.
Recreatieschappen
Het recreatieschap is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten en vaak de provincie in een
regio of streek. Het recreatieschap zorgt er voor dat het recreatiebeleid op bovengemeentelijk niveau
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wordt afgestemd en uitgevoerd. Daarbij kan gedacht worden aan de realisatie en het beheer van
recreatieterreinen en routestructuren.

Waterschappen
De waterschappen beheren een groot deel van de waterwegen en oevers. Daarmee beheren de
waterschappen een omvangrijk netwerk van lijnvormige elementen in het platteland. Deze elementen
zijn vooral interessant voor routegebonden vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en
(kano)varen. De kaden, dijken en waterlopen met aangrenzende oevers zijn ook geschikt voor vissen,
zwemmen en zonnen. Vanuit een maatschappelijk oogpunt stellen waterschappen steeds vaker hun
terreinen open voor recreatie.
1.2 Overheden
Zowel ministeries, provincies als gemeenten houden zich bezig met de formulering en uitvoering van het
recreatiebeleid. Op landelijk niveau zijn er meerdere ministeries die zich met recreatiegelieerde
onderwerpen bezig houden. Naast het ministerie van LNV zijn ook de ministeries van Verkeer en
Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van belang voor de recreatiesector.
1.3 Ondernemers
Er zijn verschillende groepen ondernemers die belang hebben bij een aantrekkelijk en toegankelijk
platteland.
Recreatieondernemers
RECRON is de vereniging van recreatieondernemers. Deze vereniging zorgt ervoor dat de
recreatieondernemer kan ondernemen. RECRON vindt dat natuur toegankelijk moet zijn voor alle
vormen van recreatie, ook voor verblijfsrecreatie. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat 'recreatie
alleen in de natuur is toegestaan, mits geen aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht'. Het
alternatief van RECRON is dat 'recreatie altijd in de natuur mag, tenzij aantoonbare schade aan de natuur
wordt toegebracht'. RECRON beschouwt het kamperen bij de boer als een oneerlijke vorm van
concurrentie voor reguliere campinghouders (www.recron.nl).
Agrarische ondernemers
Door verbreding van de activiteiten heeft de agrarische ondernemer belang bij een aantrekkelijk
landschap. In paragraaf 3 staat meer over de verbrede landbouw.
Midden- en Kleinbedrijf
Het Midden- en Kleinbedrijf in het platteland profiteert van de bestedingen van toeristen en recreanten
die het gebied bezoeken. In kleine kernen die in een aantrekkelijk toeristisch-recreatief gebied liggen,
kunnen dergelijke bestedingen een substantieel deel van het inkomen van het plaatselijke MKB vormen.
Denk bijvoorbeeld aan toeristen die een vers broodje bij de bakker in het dorp halen.
1.4

Recreanten

Wie, waar, wanneer en op welke wijze recreëert, is heel verschillend: dé recreant bestaat niet. Zo is er
vaak verschil tussen het recreëren van autochtonen en allochtonen. Op het platteland recreëren veel
verschillende mensen, meestal in niet-georganiseerde vorm. Wel zijn er diverse platforms, verenigingen
en stichtingen die de belangen van de recreant behartigen, zoals de Stichting Landelijk Fietsplatform, de
Stichting Wandelplatform, de Stichting Recreatietoervaart Nederland en het Watersportberaad. De
ANWB houdt zich bezig met bijna alle vormen van vrijetijdsbesteding buitenshuis, dicht bij huis en
verder weg.
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2. Grondgebruik in Nederland
Nederland bestaat voor bijna 90% uit platteland, waarvan 56% wordt gebruikt als agrarisch gebied.
Overigens wordt onder Nederlands grondgebied zowel het land- als het wateroppervlak (exclusief de
Noordzee) verstaan. In figuur 1 is naast het grondgebruik ook de functieverdeling (in percentages)
hiervan weergegeven.
Figuur 1 Grondgebruik in Nederland in 2000 (bron: CBS-StatLine, Bodemgebruik in Nederland )
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In tabel 1 staan voor de jaren 1996 en 2000 de oppervlakten van de verschillende categorieën. De
oppervlakte van (semi)bebouwde terreinen is sterk gegroeid (respectievelijk met 29% en 4%) ten koste
van het areaal landbouwgrond.
Tabel 1 Ontwikkeling en verdeling in bodemgebruik in Nederland in ha: 1996-2000

1996
2000
Verschil
(abs.)
Verschil (%)

Totaal

Verkeer

Bebouwd

Recreatie

Landbouw

304.823
318.330
+ 13.507

Semibebouwd
37.780
48.573
+ 10.793

86.166
88.877
+ 2.711

2.360.382
2.326.047
- 34.335

Bos &
natuur
478.396
483.463
+ 5.067

3.380.050
3.378.330
- 1.720

112.503
113.039
+ 536

0%

0%

+ 4%

+ 29%

+ 3%

- 1%

+ 1%

Bron: CBS-StatLine, Bodemgebruik in Nederland (2003)

2.1 Onderlinge conflicten
Wensen van groepen recreanten onderling kunnen met elkaar conflicteren, waardoor
recreatieactiviteiten hinder van elkaar ondervinden. Conflicten hebben veelal te maken met verschillen in
belevings- en gebruikswaarden van een gebied. Vooral sportieve en actieve recreatie (waarbij snelheid,
lichaamsbeweging, prestatiegerichtheid belangrijk zijn) willen nogal eens botsen met activiteiten van
mensen die op zoek zijn naar rust en willen genieten van de natuur. ‘Zonering’ is een veelgebruikte
oplossing waarbij verschillende vormen van recreatie naast elkaar kunnen bestaan. Bij zonering wordt
een gebied ingedeeld in verschillende deelgebieden met verschillende recreatieactiviteiten en / of intensiteiten. De aanleg van een mountainbikeroute helpt bijvoorbeeld de recreatiedruk op kwetsbare
natuurgebieden weg te nemen en creëert een scheiding tussen wandelaars en mountainbikers. Op deze
manier ontstaan recreatief drukkere en rustigere gebieden.
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Economische betekenis

Nederlanders ondernemen veel activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. Recreëren kost geld
– zowel vooraf als tijdens de activiteit. Investeringen voor de langere termijn (zoals de aanschaf van fiets
of boot) doet de recreant meestal niet op de dag van de activiteit zelf. Tijdens hun dagtochten geven
recreanten vooral geld uit aan horecagelegenheden en andere (recreatie)voorzieningen. In totaal
hebben de Nederlanders in 2001 / 2002 € 11,5 miljard aan dagtochten uitgegeven. Hiervan ging € 6,8
miljard naar eten en drinken, € 2,9 miljard naar entree- en / of deelnamekosten en € 1,8 miljard naar
reiskosten (zie tabel 2).1 Tijdens binnenlandse vakanties van Nederlanders wordt overnacht op campings,
vakantiehuisjes, hotels en pensions. Dit is nog eens goed voor een besteding van ruim € 2,9 miljard in
Nederland.
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Het gaat hier om uitgaven in de stad en op het platteland. Onbekend is het aandeel van de uitgaven op het platteland.
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Tabel 2 Dagtochten naar belangrijkste activiteit en totale uitgaven (mln euro) 2001/2002

Activiteit

Entree en
deelname

Consumptie

Reis

Totaal

128

148

64

340

Wandelen

25

191

91

306

Fietsen

16

160

28

204

Overig

682

589

189

1.459

Toeschouwer/ begeleider bij sport

108

163

76

347

Toeren

30

132

121

283

Bezoek attractiepunt, bezienswaardigheid,
evenement

442

719

358

1.519

Recreatief winkelen

61

563

270

893

Naar film, toneel, concert, ballet e.d.

631

423

104

1.158

Overig uitgaan (uit eten, café, disco e.d.)

399

3.449

338

4.186

324

289

154

766

2.863

6.845

1.803

11.511

Zonnen, zwemmen, picknicken,
dagkamperen e.d.
Sport en sportieve recreatie

Uitgaan

Overig (verenigingen hobby’s)
Totaal
Bron: NRIT, Dagrecreatie in Nederland (2003)

Naast de bestedingen aan dagtochten en vakanties zijn er nog andere bestedingen die ten goede komen
aan de toeristisch-recreatieve sector, zoals de uitgaven van buitenlandse toeristen. De toeristischrecreatieve bedrijfstak nam in 2001 4% van het BNP voor haar rekening (420 miljard euro).2 In Nederland
verdienen naar schatting 383.000 mensen hun boterham met recreatie en toerisme – dat is 4,4% van het
totaal aantal banen in Nederland (TRN, 2003).
Figuur 2 Werkgelegenheid toeristisch-recreatieve sector 2001 (links) en bestedingen toeristisch-recreatieve sector
2000 (rechts) (Afgerond op duizendtallen)
Groningen

Groningen

Friesland

Friesland

Drenthe

Drenthe

Overijssel

Overijssel

Flevoland

Flevoland

Gelderland

Gelderland

Utrecht

Utrecht

Noord-Holland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Zeeland

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Limburg

Limburg
0

20

40

60

80

100

120

140

0

aantal banen (x1000)

1

2

3

4

5

6

Euro's (x mrd)

Bron: Rabobank Nederland, Stafgroep Economisch Onderzoek (2003)

De economische betekenis van recreatie en toerisme verschilt sterk per regio. Als alleen gekeken wordt
naar bestedingen, dan steken Noord- en Zuid-Holland met kop en schouders boven de andere provincies
uit. Voor een belangrijk deel komt dit door de grote steden en de kust. Bij de werkgelegenheid gaat
Noord-Holland aan kop; daar bieden recreatie en toerisme maar liefst 10% van de werkgelegenheid.

2

Idem.
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Deze provincie trekt dan ook verreweg de meeste toeristen: 17,1 miljoen, dat is 21% van alle
overnachtingen in Nederland.
3.1 Economische betekenis voor de landbouw
"Het platteland is er voor iedereen" is een veel gehoorde uitspraak. Voorheen was het platteland er
vooral voor de boer en de natuurbeschermer, die naast elkaar respectievelijk landbouwproducten en
biodiversiteit produceerden. Inmiddels is het platteland veranderd van een productie- in een
consumptiegebied. Door verbreding van de landbouw is er meer ruimte gekomen voor recreatie,
toerisme en natuur.
Tabel 3 Omvang en geschatte economische betekenis verbrede landbouw (2003)

Aantal
Agrarisch natuurbeheer
Recreatie en zorg
Stalling
Windenergie
Totaal

9.580
2.730
3.840
430
14.520

Omzet
(mln. Euro)
30
36
10
43
119

Inkomen
(mln. Euro)
12
9
4
17
42

Bron: CBS-landbouwtelling, Voskuilen (2004)

In 2003 deden bijna 15.000 agrarische bedrijven (17%) aan een of andere vorm van verbrede landbouw,
waarvan agrarisch natuurbeheer veruit het meest voorkomt. Het exploiteren van windmolens is
financieel gezien het meest aantrekkelijk. De omzet van de verbrede landbouw bedroeg in 2003
ongeveer 119 miljoen euro. Verondersteld dat, afhankelijk van het soort activiteit, 25% of 40% van de
omzet als inkomsten resteert, komt bij deze globale berekening het inkomen uit verbrede landbouw op
ruim 40 miljoen euro. Dat komt overeen met 2 à 3% van het bedrijfsinkomen van de grondgebonden
landbouw. Ook als daarbij de inkomsten uit huisverkoop, zelfkazen, et cetera - geschat op enkele
tientallen miljoenen euro's - worden meegeteld, blijft het gaan om een relatief beperkte bijdrage aan het
totale inkomen uit de landbouw (C. van Bruchem, 2004).
3.2 Overige baten
Zoals uit het voorafgaande blijkt levert het platteland werkgelegenheid en bestedingen. Deze baten van
een aantrekkelijk platteland zijn uit te drukken in geld. Daarnaast zijn er ook baten die niet direct uit te
drukken zijn in geld, maar wel een positief gevolg zijn van een recreatief aantrekkelijk platteland. Denk
hierbij aan gezondheid of aan waarde-vermeerdering van een gebied.
Huizenprijzen
Veilig, bruikbaar en schoon groen in de buurt van de woning is een kwaliteitsaspect van de
woonomgeving. Een traditionele match van vraag en aanbod, waarbij alleen naar de woning wordt
gekeken, is niet meer toereikend. De woonomgeving moet voor veel bewoners voldoende groen
bevatten
Alterra onderzocht in 2004 of de aanwezigheid van ´groen´ en ´blauw´ invloed heeft op de waarde van
een woning. De geschatte waardeverhogende effecten van uitzicht op parken en plantsoenen, water en
open landschap variëren van 4,5% tot 15%. Het grootste waarde-effect van 15% is gevonden bij
woningen met aan de achterzijde uitzicht over water. Woningen met aan de achterzijde vrij uitzicht over
open landschap zijn een goede tweede: 12%. Uitzicht aan de voorzijde over water en open landschap
veroorzaakt een veel milder waarde-effect: in beide gevallen 6%.
Gezondheid
De Gezondheidsraad stelt in haar advies 'Natuur en gezondheid' (Gezondheidsraad en Raad voor
Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek, 2004) dat huidige wetenschappelijke inzichten plausibele
hypothesen genereren over de gezondheidsbevorderende invloed van contact met de natuur. In
hetzelfde advies wordt gesteld dat het opmerkelijk is dat in het natuurbeleid nog weinig is gedaan om
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de eventueel gunstige invloed van de natuur op de gezondheid te verkennen. Ook in het
gezondheidsbeleid is er weinig affiniteit met 'groen'. Wel komen er in de praktijk steeds meer
initiatieven die duiden op een herwaardering van de natuur als helende invloed. Zo vinden we bij
zorginstellingen steeds meer 'helende tuinen' en aanbod van 'groene' activiteiten. Ook neemt het aantal
zorgboerderijen toe, tussen 1998 en 2004 van 75 naar zo'n 430 (Steunpunt Landbouw en Zorg). In een
natuurlijke omgeving worden onder meer mensen met burn-out begeleid.
In de literatuur wordt regelmatig gewezen op de heilzame effecten van de natuur op de mens. Het gaat
hierbij, net als bij bewegen, zowel om het voorkomen en verminderen van ziekten als om een beter
welbevinden. Zo blijkt dat mensen in een 'groenere' omgeving minder klachten rapporteren en een
betere subjectieve en psychische gezondheid hebben (De Vries et.al., 2000). Tevens blijkt dat het soort
groen, stedelijk groen, agrarisch groen en 'echte' natuur, er niet zoveel toe doet. Voor gezondheid en
welzijn is al het groen goed.
En mensen hoeven zich niet per sé in het groen te bevinden om zich gezonder te voelen: alleen al het
kijken naar groen vermindert lichamelijke en psychische klachten. Een bekend voorbeeld hiervan is de
studie in een Amerikaans ziekenhuis waar is gebleken dat patiënten in een kamer met uitzicht op bomen
sneller herstelden dan patiënten in een kamer met uitzicht op de muur (Ulrich, 1984). Ook in andere
onderzoeken zijn de positieve effecten van het kijken naar groen vastgesteld. Deze effecten worden
vooral veroorzaakt door het kijken naar bomen, gras en water en niet zozeer door het kijken naar de
lucht, het weer of zonsondergangen (Van den Berg en Van den Berg, 2002).
De bovengenoemde baten van het platteland zijn in veel gevallen lastig uit te drukken in geld. Daarnaast
komen de baten (gezondheid en waardestijging onroerend goed) niet terecht bij de personen die het
platteland in stand houden. Dit blijkt ook uit het voorbeeld dat beschreven is in het kader.

Baten en kosten van natuur

Wijnen et al. hebben in 2002 onderzocht of bij een uittredende overheid het Waardevol Cultuur
Landschap (WCL) Het Roerdal in Midden-Limburg kan blijven bestaan. Omdat Het Roerdal in 1994 de
status WCL kreeg, met de daaraan verbonden subsidies van het Rijk, heeft een aantal natuurbeheerders
activiteiten ondernomen om de gebiedskwaliteit te verhogen. Omdat het WCL-beleid en de daarbij
behorende subsidies ten einde zijn gelopen, is verdere toename van de gebiedskwaliteit in de toekomst
allerminst zeker.
In het onderzoek is gekeken of er mogelijkheden zijn om de gebiedskwaliteit in Het Roerdal te verhogen
door samenwerking tussen beheerders en overige actoren (die de vruchten plukken van de activiteiten
van de beheerders). Bij deze laatste gaat het vooral om bedrijven die afhankelijk zijn van recreatie en
toerisme, huizenbezitters, die de waarde van hun huizen zien stijgen door toename van de
gebiedskwaliteit, en sympathisanten, die het bestaan van de omgeving waarderen zonder er gebruik van
te maken. Deze actoren zijn afhankelijk van de activiteiten van beheerders.
Als de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten is er alle reden om de
beheersactiviteiten voort te zetten. Met behulp van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
zijn de kosten en baten inzichtelijk gemaakt. In de periode 1994 - 2000 bedroegen de maatschappelijke
kosten € 2,1 miljoen en de maatschappelijke baten € 4,5 miljoen. Per saldo is de ontwikkeling van de
gebiedskwaliteit dus positief geweest.
Het probleem is echter dat de baten en kosten scheef verdeeld zijn. De beheerders maken kosten, maar
tegenover hun kosten staan geen inkomsten. De baten vallen toe aan bedrijven die afhankelijk zijn van
recreatie, huiseigenaren en sympathisanten. Om een minder scheve verdeling van kosten en baten tot
stand te brengen, moeten geldstromen tussen beheerders en overige actoren op gang gebracht worden.
Deze extra geldstromen kunnen ervoor zorgen dat beheerders gecompenseerd worden voor de kosten
die zij maken. Door samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand te brengen, kan de
gebiedskwaliteit worden behouden en verder worden ontwikkeld.
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Trends en ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelen zich in het recreatief gedrag. Deze ontwikkelingen zijn
te onderscheiden in sociaal-culturele, demografische, technologische en economische en politieke
ontwikkelingen (Schmeink, 2003). Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal belangrijke
trends en ontwikkelingen.

1. Sociaal-culturele ontwikkelingen
•
•
•
•
•

Individualisering versus toenemend belang sociale contacten. Het individu staat in denkwijze en
mentaliteit centraal maar de consument onderneemt ook graag in groepsverband activiteiten.
Behoefte naar dingen van ‘vroeger’, authenticiteit en nostalgie.
Versnelling en onthaasten. Mensen doen en willen meer, maar kiezen ook voor momenten van rust
en onthaasting.
Kwaliteit en bewust consumeren: consumenten willen kwaliteit en door het ruime aanbod
informatie wordt bewuster voor gezondheid, milieu en maatschappij geconsumeerd.
Globalisering en regionalisering: enerzijds is er een hang naar mondiale thema’s en ervaringen,
anderzijds groeit de behoefte naar streekeigen of regionale producten en identiteit.

2. Demografische ontwikkelingen
•
•
•
•

Vergrijzing; een toenemende groep actieve senioren.
Multiculturaliteit (‘verkleuring’): toename niet westerse allochtonen.
Toenemend aantal alleenstaanden en Young Empty Nesters.
Pensionerende Babyboomers.

3. Technologische ontwikkelingen
•

Nieuwe ‘tijdbesparende’ ontwikkelingen. Enerzijds tijdbesparende uitvindingen door efficiëntie
anderzijds brengen nieuwe ontwikkelingen ook weer een nieuwe belasting met zich mee.

4. Economische en politieke ontwikkelingen
•
•
•

Toenemende werkloosheid;
Ontwikkeling groen en natuur blijft achter bij planning. De realisatie van de Ecologische
HoofdStructuur (EHS) gaat minder snel dan gepland;
Invloed van regelgeving (vogel- en habitatrichtlijn, EHS, wet openluchtrecreatie) op recreatie.

5. Ontwikkelingen aan de vraagkant van de recreatie
Ook vanuit de vraagkant van de recreatie zijn ontwikkelingen te signaleren (Schmeink, 2003). Een aantal
daarvan is al benoemd. Hieronder volgt een korte aanvulling:
• Groeiende vraag naar recreatie in de woonomgeving door vergrijzing (‘ommetjes in de buurt’);
• Aan de andere kant neemt de mobiliteit toe en ontstaan hierdoor minder ruimtelijk gebonden
recreatiepatronen;
• Toenemende diversiteit in activiteitenpatronen, zowel voor de bevolking als geheel als binnen één
persoon (‘zapgedrag’): mensen willen zowel natuurlijke, culturele, historische, educatieve als
sportieve activiteiten ondernemen;
• Ondanks de toenemende diversiteit en het moeilijker in een hokje plaatsen van mensen lijken
mensen meer op elkaar dan ooit. Iedereen kijkt naar dezelfde TV-programma’s en bezoekt dezelfde
winkels;
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•

•
•
•
•

•

Allochtonen wonen voornamelijk in de grotere steden en maken vooral gebruik van het groen in en
vlakbij de stad. In hun vrije tijd hebben ze behoefte aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te
picknicken, te barbecuen en te spelen. Niet de natuur zelf staat centraal: natuur is een decor voor
activiteiten die in relatief grote groepen worden ondernomen. Het aantal allochtonen groeit in de
komende jaren. Het is niet duidelijk of het vrijetijdsgedrag van allochtonen in de toekomst zal
veranderen. Het vrijetijdsgedrag van allochtonen wordt niet alleen bepaald door hun sociaaleconomische positie, maar ook door culturele factoren (Jókövi, 2000),
Jongeren zijn vooral gericht op sport, beweging, spanning (kicks) en elkaar ontmoeten. Het
platteland kan daarbij als decor fungeren;
Er moet specifiek aandacht besteed worden aan de wensen van minder validen (mede met het oog
op de groeiende groep ouderen); toegankelijkheid is hierbij belangrijk;
Toename van het aantal korte vakanties in eigen land;
Recreanten worden steeds kritischer. Mede doordat tijd een schaars goed is, heeft men veel wensen
voor de kwaliteit. Er wordt veel waarde gehecht aan de prijs-kwaliteitverhouding en de beleving van
de omgeving;
Groeiende behoefte aan vakanties die direct of indirect de gezondheid bevorderen (mede door de
groeiende groep ouderen).

De toekomstige vrijetijdsbesteding zal gevormd worden door de uitkomsten van de wisselwerking
tussen vraag en aanbod op de vrijetijdsmarkt. In de zoektocht naar passende belevenissen lijken vraag
en aanbod elkaar te vinden in de noemer van de 'convenience experience'. Drukbezette mensen met
weinig tijd voelen zich aangetrokken tot een aanbod dat zonder veel informatie- en planningskosten
toch een leuke ervaring belooft. Ouderen willen wat beleven zonder daarbij op al te veel ongemakken te
stuiten. En vrijetijdsaanbieders willen hun aanbod een passend gevoel meegeven. Ontwikkelingen, zoals
citybreak, plattelandsarrangementen, cultuurtoerisme en wellnessweekend, lijken aan deze
uiteenlopende verwachtingen te voldoen (SCP, 2004).
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Definities
Agrotoerisme: Alle vormen van recreatie en toerisme op functionerende boerderijen en tuinderijen.
Dagtocht: Recreatieve activiteit(en) waarvoor men tenminste twee uur van huis is (zonder dat daarbij
een overnachting elders plaatsvindt), exclusief bezoeken aan familie of kennissen en dagtochten
gemaakt vanaf een vakantieadres. Iedere dagtocht staat voor één dagrecreant.
Platteland: Alles wat buiten de dichtbebouwde kom ligt, zoals kleine dorpen, bos, natuur, agrarisch
gebied, recreatiegebied en water.
Recreatie / dagrecreatie: Alle verrichtingen om te voldoen aan het verlangen naar ontspanning waarbij
het verblijven in een andere omgeving centraal staat, met een minimumduur van twee uur en zonder
overnachting elders.
Recreatiegebieden: Gebieden die zijn aangewezen en / of aangelegd en ingericht met recreatief gebruik
als uitgangspunt. Vaak om mogelijkheden voor stedelijke uitloop of binnenlands toerisme te realiseren.
Toerisme / verblijfsrecreatie: Alle verrichtingen om te voldoen aan het verlangen naar ontspanning
waarbij het verblijven in een andere omgeving centraal staat, met minimaal één overnachting elders.
In de vakliteratuur bestaan er verschillende definities van de begrippen recreatie en toerisme. Het
onderscheid tussen beide wordt vaak beschreven aan de hand van ruimte en tijd.
Recreatieactiviteiten vinden plaats in de directe woonomgeving en duren niet langer dan een dag.
Voor toeristische activiteiten is een verplaatsing nodig met daaraan gekoppeld een overnachting. Er
is echter geen scherp onderscheid tussen beide begrippen en in de praktijk overlappen ze elkaar. Het
is daarom van belang vanuit welk perspectief naar de activiteit wordt gekeken. De consument heeft
zelf waarschijnlijk geen behoefte om scherp onderscheid te maken tussen beide begrippen, terwijl
het voor gemeenten en ondernemers wel van belang is, omdat vooral toerisme wordt gezien als
economisch interessant.
Stedelijk groen: Gebieden in en nabij stedelijke concentraties, zoals bijvoorbeeld wijk- en stadsparken.
Deze zijn vaak aangelegd door gemeenten of provincies en dienen o.a. voor opvang van recreanten uit
de stad.
Vrije tijd: Tijd die niet opgaat aan verplichtingen als arbeid, studie en huishouden en aan persoonlijke
verzorging, eten en slapen.
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Colofon
Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum Recreatie
Emile Bruls, Marcel Busser en Femke Huis 070 42754 54
E-mail: f.huis@KICrecreatie.agro.nl
Schuttelaar & Partners, Adviesbureau voor Maatschappelijke Communicatie B.V.
070 3184444
E-mail: info@schuttelaar.nl

Pers
Directie Voorlichting
Martine de Haan: (070) 378 5590
m.de.haan@minlnv.nl

LNV Consumentenplatform
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid
Willem Roeterdink en Eelco Klein (070) 3784453/4131
E-mail: w.roeterdink@minlnv.nl en e.klein@minlnv.nl

Meer informatie over het LNV Consumentenplatform is te vinden op:
www.minlnv.nl/consumentenplatform
Platteland, ook voor uw vrije tijd!? is een publicatie van het Ministerie van LNV (directies Platteland en
Voedselkwaliteit en Diergezondheid) in samenwerking met adviesbureau Schuttelaar & Partners en de
Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum.

Eerder in het LNV Consumentenplatform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeft decontaminatie veilig pluimveevlees? (december 2004)
Natuurlijkheid, waarde voor beleid (juni 2004)
Voedsel zonder risico: wensen en grenzen (februari 2004)
Ons voedsel over tien jaar (oktober 2003)
De prijs van duurzame voedselproductie (juni 2003)
Vis als het maar verantwoord is! (april 2003)
Genetische modificatie en voedsel, weet u wat dat is? (november 2002)
Kiezen voor groenten en fruit (september 2002)
Waar komt mijn vlees vandaan? (april 2002)
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