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Voorwoord
Dit project maakt deel uit van de minor „Sustainable Tourism‟ en hoort bij het thema „Tourism
2‟. Het project is ontstaan uit het samenwerkingsverband de Groene Hart Academie, welke
streeft naar kennistransitie tussen studenten en het werkveld van de groene sector, en de
provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft de adviesbureaus „Grontmij‟ en „Bureau Buiten‟
de opdracht gegeven om een recreatievisie op te stellen voor de Venen en de Utrechtse
Waarden.
Wij, studenten van de hogeschool INHolland Delft, willen graag de Groene Hart Academie en
de provincie Utrecht bedanken voor het betrekken van de studenten bij het opstellen van de
recreatievisies van de Venen en de Utrechtse waarden. Ook willen wij de adviesbureaus
„Grontmij‟ en „Bureau Buiten‟ bedanken voor de samenwerking en de ervaringen die wij
opgedaan hebben tijdens dit onderzoek. Uiteraard willen wij in het bijzonder Adrienne
Deelder en Karin van Beckhoven bedanken voor hun expertise en begeleiding tijdens deze
periode.

Sander van Eijk
Deborah Flantua
Suzanne Hanraets
Paul Helmus
Femke Lutz
Koen van Niekerk
Daan Overduin
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Samenvatting
De Venen en de Utrechtse Waarden zijn twee bijzondere gebieden in de provincie Utrecht.
Om de kwaliteit van de recreatie en andere belangrijke facetten van deze gebieden in de
toekomst gunstig te laten ontwikkelen, heeft de provincie Utrecht adviesbureaus Grontmij en
Bureau Buiten de opdracht gegeven recreatievisies op te stellen voor deze gebieden. Via de
Groene Hart Academie, een samenwerkingsverband tussen diverse groene
onderwijsinstellingen en actoren, zijn verschillende derdejaars studenten Milieukunde,
Plattelandsvernieuwing en Bos –en Natuurbeheer van de Hogeschool INHolland Delft
gevraagd mee te werken aan de recreatievisies.
Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de recreatievisies, welke geschreven
worden door de adviesbureaus “Grontmij” en “Bureau Buiten”, voor de Venen en de
Utrechtse Waarden. De onderzoeksmethode die is gebruikt om te komen tot de twee
recreatievisies bestaat onder andere uit literatuuronderzoek en het afnemen van enquêtes in
de twee gebieden.
Uitkomsten enquête de Utrechtse Waarden
De enquête toont aan dat de recreanten van de Utrechtse Waarden het gebied zeer
waarderen met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3. De rust, ruimte en landschap wordt met
name zeer gewaardeerd en 73% van de mensen geven dan ook aan niets te willen
veranderen in het gebied.
Opvallend veel recreanten (66%) gaven aan dat zij nog nooit van de naam de Utrechtse
Waarden hadden gehoord maar wel bekend waren met het gebied. Door goede marketing
zou de naamsbekendheid vergroot moeten worden.
De dorpjes zijn mede door authenticiteit zeer geliefd onder de bewoners en recreanten (41%
van de bezoekers kent het gebied en de dorpjes goed omdat hij of zij in de buurt woont). De
meeste recreanten van de Utrechtse Waarden bezoekt het gebied dagelijks, wekelijks en
maandelijks.
Slechts 5% van de recreanten maakt gebruik van internet of de VVV als informatiebron
alvorens zij gaan recreëren in het gebied.
81% van de recreanten maakt geen gebruik van een speciale route, de overige 19% maakt
vooral gebruik van de wandel- en fietsroutes.
Veelal gaf men aan dat er geen informatie te vinden was of zeer onduidelijk was. Ook zeer
opvallend is dat 50% van de mensen met de auto naar het gebied komt en slechts 1% met
het openbaar vervoer. Men gaf als rede dat het openbaar vervoer te slecht was om als
vervoermiddel te gebruiken.
Er wordt door de recreanten weinig geld gespendeerd in het gebied, hier liggen kansen om
dit te verbeteren.
Visie de Utrechtse Waarden
Verwacht wordt dat het aantal recreanten de komende decennia alleen maar zal toenemen
vanwege de groeiende druk vanuit de omliggende steden en de vraag naar rust, natuur en
ruimte. Ook de vergrijzing en de stijgende trend in de recreatieve sector zullen ervoor zorgen
dat recreatief gebruik in toekomst zullen toenemen.
Kwaliteit van de ervaring in het gebied en de kwaliteit van de natuur nemen af bij hoge
bezoekersaantallen.
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De Utrechtse Waarden is onderdeel van het Groene Hart maar de gebiedseigen kenmerken
komen niet duidelijk naar voren op de website van het Groene Hart. Door een interactieve
kaart te maken kunnen mensen zelf zien wat er in welk gebied te doen is en daarop hun
keuze baseren. Door deze kaart telkens terug te laten komen op alle Groene Hart
gerelateerde websites kan men doorlinken tot zij bij het gebied zijn aangekomen waar zij
naar toe willen. Door een website te ontwikkelen over de Utrechtse Waarden, waar men alles
kan vinden over de geschiedenis, dorpjes, natuur, cultuurhistorie, arrangementen en
activiteiten, kunnen recreanten snel beslissen of zij de Utrechtse Waarden willen bezoeken.
Wanneer er betere verbindingen worden gemaakt naar naastgelegen steden om de
bereikbaarheid te bevorderen, zal het gebruik van het openbaar vervoer waarschijnlijk
toenemen. Ook de buurtbus speelt hierbij een belangrijke rol door op de toekomstige
informatiesite van de Utrechtse Waarden te melden waar, wanneer en hoe men de buurtbus
kan gebruiken is het gebied voor een hoop mensen beter bereikbaar.
Fietsen en wandelen zijn zeer populair in het gebied. Door duidelijke route aanwijzingen
wordt het gebied nog populairder voor deze vormen van recreatie. Uit de enquête blijkt dat
men behoefte heeft aan meer faciliteiten zoals toilet voorzieningen, horeca en
souvenirwinkeltjes. Belangrijk is dat deze faciliteiten niet te “groot” moeten worden, maar
voornamelijk basic moeten blijven in de vorm van een patatkraampje, ijscoman en kleine
toiletgebouwen of meer authentiek zoals een theehuis bij de boer. Om het gebied te
verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de recreanten moeten er mogelijkheden zijn om
buiten te kunnen zwemmen.
Agrariërs moeten gestimuleerd worden om nevenactiviteiten te bedenken en uit te voeren.
Uitkomsten enquêtes de Venen
Uit de steekproeven blijkt dat het gebied zeer gewaardeerd wordt met een gemiddeld
rapportcijfer van 7,86. Vooral de rust, ruimte en landschap worden geapprecieerd waardoor
een hoog percentage aangeeft niets te willen veranderen in het gebied.
Maar liefst 31% van de ondervraagden geeft aan nog nooit van het gebied de Venen
gehoord te hebben. Door goede marketing (denk aan een website www.groene-hart.nl met
een interactieve kaart van het gebied, bewegwijzering, folders bij de VVV etc.) zou de
naamsbekendheid vergroot moeten worden. De huidige naamsbekendheid is laag, maar
recreanten weten het gebied wel al te vinden. Het Groene Hart kent een grotere
naamsbekendheid dan de Venen, het is daarom verstandig om te benadrukken dat de
Venen in het Groene Hart liggen (vandaar het gebruik van de Groene Hart website).
Van de ondervraagden gebruikt ongeveer een kwart een fiets –of wandelroute. Opvallend,
daar er een uitgebreid netwerk van paden en routes in het gebied aanwezig is; ook dit zou
kunnen komen door te weinig aanbod aan informatie. Er zal meer reclame gemaakt moeten
worden aan het aanbod van de routes, ook dit kan door bijvoorbeeld een aanbod aan folders
in de VVV en de groene hart website gedaan kunnen worden.
De meeste bezoekers van de Venen zijn trouwe bezoekers en keren regelmatig terug. Zo‟n
53% van de bezoekers kent het gebied omdat hij of zij in de buurt woont. Opvallend is dat
slechts 7% gebruik heeft gemaakt van het internet, terwijl landelijk 93% van de recreanten
gebruik maakt van het internet als hij of zij gaat recreëren in het gebied.
Veel mensen komen naar het gebied met de auto of de fiets. Slechts 1% heeft gebruik
gemaakt van het openbaar vervoer, dit komt doordat het gebied niet goed bereikbaar is met
het openbaar vervoer.
De recreanten geven zeer weinig geld uit in het gebied. 81% geeft aan niets tot 10 euro uit te
geven wat een bedreiging is voor het gebied.
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Visie de Venen
Bij het Oortjespad zijn diverse recreatievoorzieningen gekoppeld. Zoals een picknickweide,
kinderboerderij, horeca en sportieve recreatie. Door de aanwezigheid van diverse activiteiten
en mogelijkheden is Oortjespad een publiekstrekker. Wanneer alle voorzieningen worden
gekoppeld, zoals het plan is bij Marickenland, zal dit als centraal startpunt gezien worden
voor veel mensen. Veel mensen zullen hier hun wandeling, fietstocht of dagje uit starten. Dit
zal de naamsbekendheid van het gebied vergroten en meer recreanten trekken omdat het
een uitbreiding van de voorzieningen is.
Er zou een nieuw natuurgebied aangelegd moeten worden zoals Botshol om ook de mensen
uit het zuidelijke deel te kunnen laten genieten van een natuurgebied, Botshol is te ver voor
deze bezoekers. Daarnaast kan de cultuurhistorie meer benadrukt worden in het gebied en
kan er meer afwisseling komen in het landschap, denk aan meer hoog en laag begroeiing.
Om de mensen te stimuleren meer met de auto te laten komen zouden mensen met de trein
kunnen komen en op de stations fietsen kunnen huren, nu is dat nog niet op alle stations
mogelijk. Ook zouden er aan de rand van de Venen meer parkeerplaatsen kunnen komen
waar mensen de auto kunnen neerzetten en het gebied ingaan met de fiets dan wel lopend.
Een kans om meer mensen geld uit te laten geven in het gebied is door meer horeca in het
gebied te creëren. De horeca is onregelmatig verspreid over het gebied. Er liggen op dit
gebied kansen voor ondernemers van horeca bedrijven. Een meerderheid van de mensen in
het gebied geeft aan weleens horeca te bezoeken. Door streekproducten bij agrariërs te
ontwikkelen, zal er vermoedelijk meer geld worden uitgegeven door recreanten.
Water is een van de sterkste kanten van het gebied. Omdat er nu alleen voor kano‟s en
fluisterboten routes zijn uitgezet, zou het zeer goed zijn om verbindingen te creëren tussen
de Vinkeveense plassen, de Nieuwkoopse plassen en de Loosdrechtseplassen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor en achtergrond van het onderzoek

De Venen en de Utrechtse Waarden zijn twee bijzondere gebieden in de provincie Utrecht.
Om de kwaliteit van de recreatie en andere belangrijke facetten van deze gebieden in de
toekomst gunstig te laten ontwikkelen, heeft de provincie Utrecht bureau Grontmij en Bureau
Buiten de opdracht gegeven recreatievisies op te stellen voor deze gebieden. Via de Groene
Hart Academie, een samenwerkingsverband tussen diverse groene onderwijsinstellingen en
actoren, zijn verschillende derdejaars studenten Milieukunde, Plattelandsvernieuwing en Bos
–en Natuurbeheer van de Hogeschool INHolland Delft mee gaan werken aan de
recreatievisies.

1.2

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de recreatievisie die geschreven
wordt, door de adviesbureaus “Grontmij” en “Bureau Buiten”, voor de Venen en de Utrechtse
Waarden. Om een bijdrage te leveren aan de recreatievisie schrijven de studenten hun eigen
visie aan de hand van literatuurstudie en een steekproef onder de recreanten van de Venen
en de Utrechtse Waarden.
De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe zouden de gebieden zich de komende jaren moeten
ontwikkelen om aan de recreatieve verwachtingen te voldoen en welke huidige
gebiedseigenschappen zouden daar een bijdrage aan kunnen leveren?”
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er enkele deelvragen vastgesteld.
Inventarisatiefase
 Wat zijn de achtergronden van het gebied?
 Wat zijn de ontwikkelingen van het toeristisch-recreatief aanbod van de gebieden in
de afgelopen jaren?
 Wat vinden bewoners en recreanten van de gebieden?
 Wat zijn de landelijke trends op gebied van recreatie en toerisme?
Analysefase
 Van welke sterktes en kansen moet geprofiteerd worden?
 Welke zwaktes en bedreigingen moeten aangepakt worden?
Visie
 Wat is de beste visie voor de Venen en de Utrechtse Waarden?
Om de visie op te stellen wordt er gebruikt gemaakt van een literatuurstudie en worden in
ieder gebied 100 enquêtes afgenomen onder de recreanten. De enquêtes worden
afgenomen in de gebieden de Venen en de Utrechtse Waarden en niet in de omliggende
gebieden en steden.

1.3

Opbouw van het rapport

Het rapport bestaat grofweg uit vijf delen. In het volgende hoofdstuk treft u een toelichting op
de onderzoeksmethodiek aan. In de hoofdstuk 3, 4 & 5 volgen de inventarisatie, de analyse
en de visie op de Utrechtse Waarden. In hoofdstuk 6, 7 & 8 staan de inventarisatie, de
analyse en de visie op de Venen. Hoofdstuk 9 & 10 bevatten de conclusies en
aanbevelingen het rapport wordt afgesloten met een vergelijking in hoofdstuk 11. Het laatste
gedeelte van het rapport bestaat uit literatuurverantwoording en diverse bijlagen.
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2 Methode en technieken
2.1

Beschrijving methode

Om de recreatie in de Venen en de Utrechtse Waarden de komende decennia te versterken,
is het van belang de recreant en haar wensen/suggesties in kaart te brengen. In overleg met
de opdrachtgevers hebben de studenten van Hogeschool INHolland Delft twee enquêtes en
een aantal locaties opgesteld. In de volgende paragrafen worden de gebiedsinventarisatie en
de enquêtes toegelicht.

2.2

Gebiedsinventarisatie

Om het gebied te analyseren is er een korte literatuurstudie gedaan naar de kwaliteiten en
peilers van het gebied. De SWOT-analyse wordt gebaseerd op de gegevens van de
gebiedsinventarisatie en de gegevens die naar voren komen uit de enquête.

2.3

Uitleg onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2010, waarbij vooraf in overleg met de opdrachtgevers de
locaties zijn besproken. Onder de onderzoeksgroep vallen alle mensen van minimaal 16 jaar
die de Venen en de Utrechtse Waarden bezoeken om te recreëren voor één of meerdere
dagen. De steekproef is uitgevoerd door per groep recreanten één persoon te ondervragen,
de groepen of personen zijn willekeurig benadert. Gedurende het enquêteren bleken
sommige locaties minder druk of juist drukker dan vooraf verwacht. Om binnen een redelijke
tijd het minimum aantal enquêtes af te kunnen nemen, zijn de enquêteurs vrijer met de
locaties omgegaan. Figuur 1 geeft het aantal afgenomen enquêtes per locatie,
weersomstandigheden en de bijbehorende data weer. Bovendien zijn in de tabel de
oorspronkelijke locaties, aantallen en data opgenomen.
Locatie in de Venen

Aantal

Datum

Weer

25
25
25
25

15-5-2010
16-5-2010
23-5-2010
23-5-2010

-

5
18
9
24
23
11
10

15-5-2010
16-5-2010
15-5-2010 & 23-5-2010
16-5-2010 & 23-5-2010
15-5-2010
15-5-2010 & 23-5-2010
16-5-2010

Beoogde enquêteverdeling
Botshol
Heimoomsvaart
Oortjespad
Vinkeveense plassen
Definitieve enquêteverdeling
Bosdijk
Botshol
Heimoomsvaart
Kamerik
Oortjespad
Recreatieplas Zwaan
Vinkeveense plassen

Bewolkt
Bewolkt
Bewolkt & zon
Bewolkt & zon
Bewolkt
Bewolkt & zon
Bewolkt
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Locatie in Utrechtse
Waarden

Aantal

Datum

Beoogde enquêteverdeling
Salmsteke
Oudewater
Bezoekerscentrum Utrechtse
Waarden
Landgoed Linschoten
Definitieve enquêteverdeling
Salmsteke
Oudewater
Bezoekerscentrum Utrechtse
Waarden
Landgoed Linschoten
Theetuin de Kwakel
Nauwe blokwetering
Damweg
Jachthaven Marnemoede

25
25

-

25
25

-

22
13

23-05-2010
29-05-2010 & 03-06-2010

Zon
Zon & bewolkt

0
25
5
9
13
15

Geen enquête
16-05-2010
29-05-2010
01-06-2010
02-06-2010
03-06-2010

Zon
Zon
Zon & bewolkt
Half bewolkt
Bewolkt
Zon & half bewolkt

Figuur 1: Beoogde en definitieve enquêteverdeling in de Utrechtse Waarden en de Venen

Voor het afnemen zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen:






2.4

Per groep recreanten wordt één persoon geënquêteerd.
Alleen op weekenddagen en tijdens Pinksteren wordt geënquêteerd.
De minimale leeftijd van ondervraagden is 16 jaar.
Minimaal 100 enquêtes afnemen in de Venen.
De enquêtes verspreid over het gebied afgenomen.

Toelichting enquête Utrechtse Waarden

De enquête, zoals terug te vinden in bijlage 1, bestaat uit 21 vragen. Er is gekozen voor zo
veel mogelijk gesloten vragen, met het oog op verwerking van de gegevens. Een aantal
vragen is desondanks „open‟.
 De eerste vraag heeft betrekking op de naamsbekendheid. Om de
aantrekkingskracht van een gebied te vergroten, moet de naamsbekendheid groot
zijn dan wel worden.
 De tweede, derde, vierde en vijfde vraag zijn gesteld om het aantal bezoeken en de
plaatsen die recreanten bezoeken vast te stellen. Bijkomend wordt de waardering van
specifieke locaties getoetst.
 De zesde vraag is gesteld met als doel te achterhalen via welke middelen mensen
ertoe komen het gebied te bezoeken.
 De zevende vraag is gesteld om te achterhalen met welk gezelschap mensen
recreëren.
 De achtste vraag probeert de gebruikte vervoersmiddelen naar het gebied te
achterhalen. Afhankelijk van de antwoorden kan met de gegevens worden gewerkt
aan verbetering van bepaalde delen van de infrastructuur.
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2.5

Vraag negen heeft betrekking op de economische waarde van recreanten in het
gebied, en geeft daarmee inzicht in economische mogelijkheden.
Vraag tien heeft betrekking op de verschillende recreatievormen en welke daarvan
het meest beoefend worden. Met deze gegevens kan worden gewerkt aan
verbetering van de voorzieningen.
Vraag elf is gesteld in verband met het meten van het gebruik van specifiek routes
hetgeen inzicht geeft in het gebruik van en de interesse in het gebied.
Vanuit de opdrachtgever is concreet verzocht de recreatiemotieven vast te stellen.
Samen met persoonsgegevens kunnen de gegevens van vraag twaalf in de toekomst
gekoppeld worden aan de woonbelevingsgroepen.
De dertiende, veertiende en vijftiende vraag zijn gesteld om de populariteit van en de
waardering voor het gebied vast te stellen. Indien deze vraag bij herhaling wordt
voorgelegd, kan de populariteit structureel worden gemeten.
Vraag zestien en zeventien bieden ruimte aan de recreanten om (bruikbare)
suggesties te doen.
De laatste vier vragen hebben betrekking op de woonbelevingsgroepen; zie ook
vraag twaalf.

Toelichting enquête de Venen

De enquête, zoals terug te vinden in bijlage 2, bestaat uit 20 vragen. Er is gekozen voor zo
veel mogelijk gesloten vragen, met het oog op verwerking van de gegevens. Een aantal
vragen is desondanks „open‟.












De eerste vraag heeft betrekking op de naamsbekendheid. Om de
aantrekkingskracht van een gebied te vergroten, moet de naamsbekendheid groot
zijn dan wel worden.
De tweede, derde vraag & vierde vraag zijn als doel gesteld om het aantal bezoeken
en de plaatsen die recreanten bezoeken vast te stellen.
De vijfde vraag is gesteld met als doel te achterhalen via welke middelen mensen
ertoe komen het gebied te bezoeken.
De zesde vraag is gesteld om te achterhalen in welk (groeps-) verband mensen in het
gebied recreëren.
De zevende vraag probeert de gebruikte vervoersmiddelen naar het gebied te
achterhalen. Afhankelijk van de antwoorden kan met de gegevens worden gewerkt
aan verbetering van bepaalde delen van de infrastructuur.
Vraag acht heeft betrekking op de economische waarde van recreanten in het
gebied, en geeft daarmee inzicht in economische mogelijkheden.
Vraag negen heeft betrekking op de verschillende recreatievormen en welke daarvan
het meest beoefend worden. Met deze gegevens kan worden gewerkt aan
verbetering van de voorzieningen.
Vraag tien is gesteld in verband met het meten van het gebruik van specifiek routes
hetgeen inzicht geeft in het gebruik van en de interesse in het gebied.
Vanuit de opdrachtgever is concreet verzocht de recreatiemotieven vast te stellen.
Samen met persoonsgegevens kunnen de gegevens van vraag elf in de toekomst
gekoppeld worden aan de woonbelevingsgroepen.
De twaalfde, dertiende en veertiende vraag zijn gesteld om de populariteit van en de
waardering voor het gebied vast te stellen. Indien deze vraag bij herhaling wordt
voorgelegd, kan de populariteit structureel worden gemeten.
Vraag vijftien en zestien bieden ruimte aan de recreanten om (bruikbare) suggesties
te doen.
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2.6

De laatste vier vragen hebben betrekking op de woonbelevingsgroepen; zie ook
vraag elf.

Verwerking resultaten

De resultaten van de enquête zijn verwerkt met behulp van het computerprogramma SPSS
en Excel. Met behulp van deze programma`s zijn de gegevens verwerkt en verschillende
verbanden gelegd. De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4.1 (Utrechtse Waarden) en
7.1 (de Venen).
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Deel 1: De Utrechtse Waarden
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3 Inventarisatie de Utrechtse Waarden
3.1

Achtergrond beleid

Het ministerie van LNV heeft de agenda vitaal platteland 2007-2013 opgesteld om de
ontwikkelingen in het landelijk gebied te stimuleren, zo ook voor de Utrechtse Waarden (zie
figuur 2). De provincie Utrecht heeft de AVP voor de periode 2007-2013 vastgesteld, en wil
in deze periode op het gebied van natuur & milieu, landbouw, landschap en cultuurhistorie,
recreatie en op sociaaleconomisch vlak de ontwikkeling in het landelijk gebied stimuleren en
samenbrengen.
Voor de Utrechtse Waarden heeft de gebiedscommissie de Utrechtse Waarden een
gebiedsprogramma en uitvoeringsprogramma opgesteld. Hier wordt in aangegeven aan
welke projecten/doelen de komende tijd aandacht wordt besteed. Op dit moment wordt de
naam Utrechtse Waarden gebruikt als een beleidsterm, en nog niet als een gebiedsnaam.

Figuur 2: De Utrechtse waarden, grens AVP (www.leaderveenweiden.nl, 20 mei 2010)
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3.2 Historie van de Utrechtse Waarden
3.2.1 Landschap
Bij de komst van de mens in de Utrechtse waarden bestond het gebied uit woeste gronden,
welke bestonden uit ondoordringbare bossen en moerassen. Tussen de
11e en 12e eeuw begon men het gebied te ontginnen, waardoor een door rivieren ingesloten
landstreek ontstond, een zogenaamde “Waard”. Voor de ontginning van het gebied werden
weteringen en sloten gegraven en geschiedde vervolgens een cope-verkaveling. Een cope is
een overeenkomst tussen de landeigenaar van de onontgonnen gebieden en de kolonisten
die de grond wilde ontginnen. Daarin staan de gemaakte afspraken en de maatvoering
waarin het gebied ontgonnen mocht worden. De cope-landschappen zijn te herkennen aan
de gelijkmatige verdeling (zie figuur 3) (Berendsen, H.K.A., 2005).

Na het ontginnen werd de grond voornamelijk gebruikt voor
akkerbouw en veelteelt.
Door inklinking van het gebied bleef het water in de polder
staan. De bewoners van het gebied werden genoodzaakt om
het afwateringssysteem aan te passen door het aanleggen
van tiendweteringen, die parallel lopen met de rivieren en die
het kwelwater moesten afvoeren naar de hoofdwatergang.
Door deze verandering veranderde het doel van veeteelt
naar die van
zuivelproductie.
Doordat het land
droger werd
kwamen er
steeds meer
Figuur 4: Lintbebouwing
(http://www.leidenarchief.nl, 17 mei 2010)
mensen zich
vestigen op de
hoger gelegen stroomruggen
van de Utrechtse waarden, waardoor er
lintbebouwing ontstond (zie figuur 4).
Figuur 3: Cope-landschap
(http://www.leidenarchief.nl, 17 mei 2010)

In de 13e eeuw veranderden de lintbebouwingen
die uit houten hutten bestonden in lintbebouwingen die uit steen bestonden. Rondom de
grootste kerken werd er meer gebouwd en er gingen zich steeds meer ambachtslieden
vestigen in de kleine bebouwingen, waardoor deze uitgroeide tot kleine steden. De productie
in het gebied veranderde en paste zich aan naar de behoefte van de kleine steden, waardoor
er steeds meer hennep werd geteeld waarvan touw, textiel en papier werd gemaakt.
De strenge winters brachten nog meer regenval met zich mee waardoor er rond 1450 moest
worden overgegaan op windbemaling. De eerste wipwatermolen werd in 1454 in
gebruikgenomen in Cabauw. De opvoerhoogte van het rad bedroeg maar anderhalve meter,
dit was slechts een tijdelijke oplossing. Het systeem werd telkens verbeterd totdat men een
belangrijke verbetering maakte aan het afwatersysteem, de aanleg van de
meertrapsbemaling in 1486 waarbij het water door meerdere molens steeds hoger wordt
gebracht. Echter, de bodem bleef inklinken en het water bleef stijgen waardoor er steeds
meer molens werden toegevoegd aan het systeem totdat er in 1870 op grote schaal door het
hele land op stoomkracht werd overgegaan. Het stoomgemaal nam het toen over van de
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molens en zijn sindsdien van stoom overgegaan op oliemotoren en uiteindelijk van
oliemotoren overgegaan op elektriciteit. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vond er
steeds meer ontwikkeling plaats van het ruimtelijk gebied. Waarbij dorpen begonnen te
fuseren, industrie zijn opmars maakte en er vond ruilverkaveling plaats zodat de
intensivering van de agrarische sector beter gecontroleerd kon worden. De laatste jaren zijn
de aspecten natuur en cultuur steeds belangrijker geworden en maakt het gebied deel uit
van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). De provincies zijn ook bezig om een CHS
(Cultuurhistorische Hoofdstructuur) te realiseren waarin de Utrechtse Waarden een
belangrijke rol gaat spelen.

3.2.2 Dorpen
IJsselstein
IJsselstein begon zich te ontwikkelen in het begin van de late middeleeuwen (1270-1500).
De bisschop Guy schonk in 1310 aan zijn dochter Marie van Henegouwen de
parochierechten (bestuursrechten) van de nederzetting Eiteren. De kleine kapel van de
nederzetting werd onder haar bewind vervangen voor de grote Sint Nicolaas kerk. Toen er
een beeld van de heilige maagd aanspoelde bij het dorpje kwamen er vele pelgrims op af en
werd IJsselstein een bedevaartsoord.
IJsselstein was de hoofdstad van de Baronie van IJsselstein welke het noordoostelijk
gedeelte van de Utrechtse Waarden omvatte. De Baronie van IJsselstein werkte als
strategische buffer tussen Holland (Zuid-Holland en Noord-Holland) en het Sticht (Utrecht).
IJsselstein werd door het Sticht vele malen vernietigd. Holland maakte het financieel mogelijk
IJsselstein te herbouwen. Regelmatig werd IJsselstein door het Sticht belaagd totdat de
vrede in 1511 tot stand kwam.
In 1551 kwam de Baronie in handen van de familie Van Oranje Nassau en nu is de huidige
koningin Beatrix de Vrouwe van IJsselstein.
(Giesen-Geurts, B. e.a., 1989)
Cultuurhistorische bezienswaardigheden:
- Het kasteel IJsselstein
- De rooms-katholieke Sint-Nicolaasbasiliek (Dateert uit 1885-1887 en is een
grote neogotische kerk naar ontwerp van architect Alfred Tepe)
Lopik
De nederzetting „Lobeke‟ is de voorloper van het huidige plaatsje Lopik en dateert uit
1155. De naam “Lobeke” kan verwijzen naar een veenweidenstroompje of een openplek
in het veenweidebos. Lobeke viel onder het Utrechtse Kapittel van Sint-Marie en is de
rechten van Lopik nooit kwijt geraakt. De huidige gemeente Lopik is ontstaan uit diverse
gemeentelijke herindelingen. Het betreft de voormalige gemeenten Cabauw (1857),
Noord-Polsbroek (1857), Zuid-Polsbroek (1857), Zevender (1857), Jaarsveld (1943),
Willige Langerak (1943), Benschop (1989) en Polsbroek (1989).
Cultuurhistorische bezienswaardigheden:
- Cabauwse Molen
Oudewater
Rondom de achtste eeuw ontstond er een kleine nederzetting op een klein schiereiland
tussen de Hollandse IJssel en „het oude water‟. Ouderwater was onderdeel van het Sticht
(Utrecht) en kreeg in 1265 stadsrechten. Oudewater fungeerde als verdedigingsstad tegen
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Holland (Zuid en Noord-Holland). Uiteindelijk werd Oudewater een deel van Holland en werd
pas in 1970 weer een deel van de provincie Utrecht.
Door de groeiende dorpen paste Oudewater de productie aan, aan de behoefte van
omliggende dorpen, waardoor de touwindustrie een belangrijke bedrijfstak werd. In de 18e
eeuw kwam een eind aan de touwindustrie. Oudewater werd pas echt bekend bij de
omliggende dorpen en verder door de heksenwaag. Heksen kregen een eerlijk proces door
gewogen te worden, Iedereen die te licht was is een heks. Vroeger geloofde men dat heksen
licht moesten zijn om te kunnen vliegen op een bezem. De gemeente Oudewater is ontstaan
door te fuseren met de dorpen Hoenkoop (1970) en Snelrewaard (1989). Daarnaast vallen
sinds 1989 de voormalige gemeenten Hekendorp en Papekop onder Oudewater.
Cultuurhistorische bezienswaardigheden:
- De Waag (Sinds de 16e eeuw dienst doet als heksenwaag).
- Grote of Sint-Michaëlskerk uit de 15de eeuw (een driebeukige hallenkerk met
zadeldaktoren uit circa 1300)
- Stadhuis met gevel in renaissancestijl uit 1588.
- Oudkatholieke Kerk Oudewater uit 1882.
- RK Sint-Franciscuskerk (Een neogotisch gebouw uit 1881, ontworpen door E.J.
Margry).
- Rooms-Katholieke begraafplaats
Linschoten
Linschoten, voorheen genoemd als „Lindescote‟ in 1172, heeft zijn naam te danken aan het
riviertje de Linde en de scote (een stuk land dat uitkomt boven het laagland) en hoorde bij de
burggraven van Montfoort.
Later kreeg de heer Johan Strick de parochierechten van de kerk in handen en bouwde later
landgoed Linschoten. In 1848 stierf de tak van de familie uit en kwam het landgoed inclusief
de natuur eromheen in handen van de familie Ribbius Peletier die de stadskern heeft
behouden. Linschoten behoort nu aan de gemeente Montfoort.
Cultuurhistorische bezienswaardigheden:
- Nieuwe Zandweg (een begraafplaats uit 1873)
- Huis te Linschoten
- St. Janskerk (Bekend omdat de toren scheef staat door verzakkingen)
Montfoort
Bisschop Godfried van Rhenen liet in 1170 op een strategisch punt langs de Hollandse
IJssel een kasteel bouwen, deze moest het Sticht (Utrecht) beschermen tegen aanvallen van
Holland (Zuid en Noord-Holland). Het kasteel kreeg de naam Montfoort wat sterke burcht
betekent. In 1329 vergaarde het kasteel en de nederzetting eromheen stadsrechten.
Montfoort werd later bekend door zijn steenbakkerijen.
Cultuurhistorische bezienswaardigheden:
- Grote- of St. Janskerk uit ca. 1400
- Korenmolen 'De Valk'
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3.2.3 Flora en Fauna
Flora
De Utrechtse Waarden staan bekend om de veenweiden van het gebied. Veenweiden zijn
ontstaan uit moerassen op laagveen en herbergen een bijzondere flora en fauna. Op
veenweiden zijn vele zeldzame planten te vinden zoals moerasplanten, zeggen en veenmos.
Deze zijn zeer aantrekkelijk voor natuurliefhebbers. Daarnaast zijn er karakteristieke
Nederlandse flora in het gebied aanwezig zoals de schietwilg „Salix alba‟ en de veldesdoorn
„Acer campestre„ deze bomen staan vaak geknot in het landschap.
De uiterwaarden van de lek zijn aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere
flora en fauna (LNV, 2010).

Fauna
Door de vele (veen)weiden is het gebied de Utrechtse Waarden een geschikt leefgebied voor
weidevogels. De bekendste weidevogels zijn; Grutto Limosa limosa, Wintertaling Anas
crecca, Tureluur Tringa totanus en Kwartelkoning Crex crex.

3.3

Aanbod voorzieningen de Utrechtse Waarden
3.3.1

Recreatievoorzieningen

Lopik en IJsselstein zijn, anders dan Oudewater en Montfoort, deelnemers aan het betrokken
recreatieschap Stichtse Groenlanden. Oudewater en Montfoort nemen echter wel deel aan
bestuursvergaderingen als aspirant-lid. De Salmsteke is een recreatieplek in de Utrechtse
Waarden die wordt onderhouden door het recreatieschap.
In het gebied liggen dan ook de onderstaande recreatieve ondernemingen en instellingen.
Totaal zijn er 16 verblijfsrecreatievoorzieningen, hieronder een kort overzicht. Voor een
uitgebreider overzicht zie bijlage 6.
 In totaal zijn 6 verschillende Bed & Breakfast locaties met in totaal 26 slaapplekken.
 Qua campings zijn er 4 locaties waar overnacht kan worden met in totaal rond de 130
plaatsen. Twee van de drie campings zijn een natuurcamping.
 Er is één jachthaven waar ook overnacht kan worden. Deze haven heeft 6
caravanplekken en 20 plaatsen voor een tent. Daarnaast ook nog 3 vlotten waar in
totaal 12 personen kunnen overnachten.
 Er zijn 3 hotels met in totaal ongeveer 140 slaapplekken.
 Er is ook een caravanpark met in totaal 155 stacaravans.
 Er zijn twee appartementen die in totaal 8 slaaplekken aanbieden.
Het totaal aan overnachtingsmogelijkheid komt neer op ongeveer 186 slaaplekken. Hier is
nog niet het aantal van ongeveer 440 ligplaatsen meegerekend van alle slaapplekken op het
caravanpark en de verschillende campings.
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3.3.2

Recreatieve routes

Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft 4 bijzondere kanoroutes aangelegd, waarbij
delen van het parcours rennend afgelegd moet worden. Veder is er een skeelerroute
aanwezig. De vijf uitgezette fietsroutes starten van verschillende punten. Deze routes duren
één tot anderhalf uur. Voor wandelaars zijn er vijftien routes uitgezet, van diverse afstanden
(bureau Buiten). Naast bovenstaande routes heeft ook de plaatselijke VVV wandel -en
fietsroutes te koop in de vorm van een folder. Het initiatief genaamd „Struinen en Vorsen‟ is
opgezet door ondernemers en organisaties die het cultuurlandschap en recreatieve
activiteiten willen promoten door verschillende arrangementen aan te bieden.
Een arrangement kan bijvoorbeeld een fietstocht zijn met bijbehorend een hapje eten. Op de
website van Struinen en Vorsen staan verschillende wandel -en fietsroutes
(www.recreatiemiddennederland.nl, 31 mei 2010 & www.struinenenvorsen.nl, 31 mei 2010).

3.4

Trekpleisters de Utrechtse Waarden

Er zijn diverse trekpleisters in het gebied. Deze bezienswaardigheden worden bezocht en
gewaardeerd door de ondervraagde recreanten (zie hoofdstuk 4 ).
-

3.5

Het authentieke landschap
Historische boerderijen
Landgoed Linschoten
Centrum Oudewater
Centrum Linschoten
De Salmsteke (recreatieterrein)
De Heksenwaag (museum in Oudewater)
Waterrijk gebied

Economische dragers de Utrechtse Waarden

In het landelijk gebied van de Utrechtse Waarden is het aantal werknemers in de agrarische
sector afgenomen tot dertien procent. Andere belangrijke peilers in het gebied zijn de
diensten, bouw, handel, reparatie en transport. In totaal werken er ongeveer vijfduizend
mensen in het buitengebied, rondom de volgende plaatsen: Lopik, Montfoort, Oudewater &
IJsselstein. Over het algemeen is het vestigingsklimaat voor bedrijven positief. Belangrijke
argumenten daarbij zijn de goede bereikbaarheid van de auto en het gegeven dat er geen
verschil is tussen vestiging langs lokale wegen of de hoofdas (Stogo, 2009).
Uit een onderzoek blijkt dat ruim de helft van de boeren nevenactiviteiten in de recreatie
bedrijft. Voor een aanzienlijk deel is het onderwijl de hoofdactiviteit. Verder werken er veel
zzp-ers in het buitengebied, vandaar het hoge aantal bedrijven (ongeveer duizend) (Stogo,
2009).
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3.6

Bereikbaarheid de Utrechtse Waarden

Vanuit de Randstad is het gebied per auto goed te bereiken via een relatief groot aantal
hoofdaders: A12, A2, N204, N228 en N210. Op smalle dijken en tussen de smalle straten is
er op sommige wegen ruimtegebrek bij het passeren.
Per OV is het gebied te bereiken per bus van station Woerden en Gouda, hoewel niet erg
frequent. Verder starten diverse wandel en –fietsroutes vanaf station Woerden in de richting
van de Utrechtse Waarden.

3.7

Recreatiemotieven

Om de recreanten beter te kunnen doorgronden is een model ontwikkeld om de recreanten
in groepen te kunnen onderscheiden, rekening houdend met de belevingssferen. De idee
achter dit model is dat op deze manier beheerders vraaggericht voor de recreant kunnen
werken, in plaats van aanbodgericht. De volgende motiefgroepen zijn gedefinieerd, de
gemiddelde/ landelijke percentages staan achter de groep.
Gezelligheid (27%)
Deze groep recreanten houdt, over het algemeen, van functionele landschappen met
bankjes, horeca, barbecue, kinderboerderij als voorzieningen en houdt van kleine rondjes
wandelen en fietsen. De groep recreëert graag dichtbij woonkernen.
Er tussen uit (34%)
Deze groep recreanten houdt van een sterk afwisselende begroeiing met visvoorzieningen,
kleinschalige horeca en bankjes her en der. Verder is zij gesteld op een hoge
padendichtheid, natuurpaden en kindergerichte paden.
Beweging en uitdaging (9%)
Deze groep recreanten houdt van beweging en gebruikt graag gescheiden paden voor
skeeleren, paardrijden en skeeleren. Voor deze groep is de motivatie om te recreëren de
sportieve uitdaging.
Educatie, Kunst & Cultuur (14%)
Deze groep recreanten houdt van een landschap met cultuurhistorische elementen, bezoekt
het bezoekerscentrum en koopt wel eens streekproducten. Informatie over natuur en
gebouwen is bij deze groep tevens zeer welkom.
Ontspanning (15%)
Deze groep komt het liefst zo min mogelijk andere recreanten tegen en geniet van de
omgeving de aanwezige flora en fauna. De groep loopt graaf over natuurpaden,
boerenlandpaden en maakt gebruik van bijvoorbeeld vogel kijkhutten (Landwerk, 2009).

3.8

Lange termijnontwikkelingen
3.8.1

De doelgroep

Variërend van dagjesmensen tot toeristen vanuit het buitenland. Zowel de Venen als de
Utrechtse waarden bieden veel dagactiviteiten aan, maar ook overnachtingsmogelijkheden.
De activiteiten die worden aangeboden zijn vooral gericht op de spierkrachtige recreant. Eind
2008 heeft het Kenniscentrum Recreatie met ondersteuning van het ministerie van LNV het
rapport „De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd‟ uitgegeven. Dit rapport gaat
uitgebreid in op de (te verwachten) ontwikkelingen van het plattelandstoerisme. Deze
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paragrafen gaan in op de doelgroep recreant op het platteland en de verwachtte
ontwikkelingen.

3.8.2

Demografische ontwikkelingen

Door demografische ontwikkelingen zullen de wensen van de doelgroep in de toekomst gaan
veranderen. De vergrijzing, de bevolkingsgroei en de toename van nieuwe Nederlanders
resulteren in kansen voor de ondernemers op het platteland. Allereerst de groei: tot 2035 zal
de bevolking in elk geval blijven groeien, met name in en rond de Randstad. De functie van
het Groene Hart wordt hierdoor nog relevanter, maar de druk op de recreatieve sector zal
hierdoor gaan toenemen. De groei biedt in elk geval kansen om meer recreanten naar de
Venen en de Utrechtse Waarden te kunnen verleiden, met name uit de directe omgeving: de
Randstad (M. van Loon & Berkers, 2008). De vergrijzing is een tweede factor van belang in
de ontwikkeling van de bevolking en daardoor voor de recreatieve sector in het Groene Hart.
Senioren brengen veel vrije tijd buitenshuis door, met toenemende voorkeur met een
kampeerauto of een caravan. De senioren zijn bovendien vrij van schoolvakanties en
recreëren dan ook veel in het laagseizoen en vaak voor langere duur (meer dan een maand
is zeker geen uitzondering!). Voorts geven veel ouderen er de voorkeur aan om in een
bekende omgeving te recreëren, naar mate ze ouder worden steeds dichter bij huis vanwege
veelal afnemende mobiliteit. De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen dat
mobiel is en blijft zal groeien, zowel in relatieve als absolute zin (M. van Loon & Berkers,
2008). Tenslotte de toename allochtonen of nieuwe Nederlanders, waardoor ook
veranderingen in de vraagbehoefte naar recreatie zullen optreden. Alhoewel de meeste
allochtonen in mindere mate geïnteresseerd zijn in het boerenleven en juist meer met
stadsparken etc., is de tendens momenteel dat vooral de tweede generatie allochtonen zich
in toenemende mate gaat gedragen als de autochtonen bevolking. Dit gegeven,
gecombineerd met het toenemende aantal allochtonen, zal in de toekomst leiden tot een
grotere vraag naar recreatie vanuit het allochtone deel van de samenleving (van Loon &
Berkers, 2008).

3.8.3

Technologische ontwikkelingen

In 2007 88% van de Nederlanders toegang tot internet, een cijfer dat in de tussenliggende
jaren vermoedelijk gestegen is. De digitalisering van de maatschappij en haar burgers heeft
geleid tot een andere vrije tijdsbesteding. Voor de mensen die veel tijd besteden aan
internet, geldt dat zij in het algemeen minder buitenshuis recreëren. De verwachting is dat de
recreant steeds meer en uitgebreider geïnformeerd wil worden de over de mogelijkheden
van een te bezoeken gebied en dat zij bovendien in groeiende mate thuis alle activiteiten van
een trip wil boeken. Daarnaast groei de populariteit van en de waardering voor
navigatieroutes met informatie en bezienswaardigheid. Websites die maatwerk leveren aan
de recreant worden steeds belangrijker, maar aan de andere kant worden de websites en de
kwaliteit van vakanties/tripjes op het platteland steeds kritischer beoordeeld door diezelfde
recreant. Bij een matige kwaliteit van het aanbod/de activiteiten/de beleving riskeert de
recreatieve onderneming negatieve „mond op mond‟ reclame op internet (van Loon &
Berkers, 2008).
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3.8.4

Economische ontwikkelingen

Zoals een ieder bekend is de wereld de laatste paar jaar geconfronteerd met een bijna
ongekende financiële crisis, hoewel de gevolgen voor de Nederlandse bevolking relatief
beperkt zijn: In 2009 is de koopkracht in veel huishoudens gestegen, door remmende
werking van de economie op de inflatie (www.prinsjesdag2009.nl, 12 maart 2010). In de
komende jaren zullen de Nederlandse huishoudens, onder meer door groeiende
werkloosheid, de crisis des te meer gaan voelen. De laatste jaren wordt ongeveer een kwart
van het huishoudenbudget uitgegeven aan recreatieve activiteiten én de uitgaven aan
recreatieve goederen stijgt nog altijd harder dan de uitgaven aan consumptieve goederen.
Met name de besteding aan cultuur, recreatie, horeca en hotels is hard gestegen.
Verschillende onderzoeken concluderen dat de uitgaven aan vakantie & recreatie nauwelijks
beïnvloed worden door slechte economische
omstandigheden, hoewel mensen wel iets minder
aan verre vakanties uitgeven (van Loon &
Berkers, 2008). Het huidige bestedingspatroon
aan recreatie en toerisme in Nederland is
weergegeven in figuur 5

Figuur 5: Bestedingen toerisme in Nederland (Van Loon & Berkers, 2008)

3.8.5

Recreatieve trends

Elk jaar vieren Nederlanders gezamenlijk (één van) hun vakantie(s) in Nederland, dat in
2007 opliep tot 17,6 miljoen vakanties in Nederland. Het jaar ervoor was dat nog 200.000
vakanties hoger, maar de slechte zomer speelt hier een grote rol in (zie bijlage 7). Het gevolg
van slecht weer was dat mensen met name de overnachtingen op kampeerterreinen gingen
inruilen voor een buitenlandse vakantie. De belangrijkste trekpleisters voor Nederlanders zijn
de badplaatsen en het gebied rondom de Veluwe.
Gemiddeld komen er jaarlijks 10 miljoen buitenlanders naar Nederland voor vakantie,
voornamelijk uit de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië. Verder komen er ook
aanzienlijke aantallen Amerikanen en Aziaten naar Nederland. De Duitsers en Belgen komen
in het algemeen voor de watersport en kustwateren, terwijl de mensen uit Groot-Brittannië en
van andere continenten vooral voor de (oude) steden komen. Hoewel er minder Japanners
naar Nederland komen dan voorheen, is het aantal bezoeken vanuit China en India
toegenomen (van Loon & Berkers, 2008).

3.8.6

Trends in de vrijetijdsbesteding

In onderstaande paragrafen is er een overzicht van verschillende trends met betrekking tot
dagcreatie, verblijfsrecreatie, en het gedrag van de recreant.
De vrijetijdsbesteding in Nederland is de laatste jaren in uren afgenomen, maar in variatie
gegroeid. Door het gebrek aan vrije tijd, worden de verwachtingen van de beleving van de
resterende vrije tijd hoger. Verder geldt dat huidige recreatief gedrag gericht is op een
beleving, waar het beleven van authenticiteit en kleinschaligheid vermoedelijk een grotere rol
zal gaan spelen. Deels heeft dit te maken met de globalisering, met als gevolg toenemende
interesse in de regio. De invulling van recreatieve buitenactiviteiten door Nederlanders is
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weergegeven in figuur 6. Wandelen voor plezier staat al jaren op één en zal dat voorlopig
ook blijven.

Figuur 6: Buitenactiviteiten van minimaal een uur in miljoenen door Nederlanders in 2007 (van Loon & Berkers, 2008).

3.8.7

Dagrecreatie

Figuur 7: Dagtochten naar belangrijkste activiteit (van Loon & Berkers, 2008).

Voor een beter beeld van wat de doelgroep wil is het belangrijk te weten welke activiteiten
worden ondernomen. Figuur 7 laat zien dat sport en sportieve recreatie op nummer 1 staat
bij de dagtochten (Van Loon & Berkers, 2008).

3.8.8

Verblijfsrecreatie

Als men kijkt naar 2009 hebben Nederlanders niet bezuinigd op hun vakantie in eigen land.
De omzet van kampeerterreinen en bungalow parken is zelfs gegroeid in 2009 ten opzichte
van 2008. De belangrijkste
periode van deze vorm van
verblijfsrecreatie is het tweede
en derde kwartaal. Niet alleen
het aantal Nederlandse
gasten nam toe, ook waren er
meer buitenlandse gasten
(van Loon & Berkers, 2008).
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Figuur 8: Top vijf overnachtingen 2008 (NBTC, 2010)

Bovenstaand figuur 8 laat zien dat kampeerterreinen in de lijst van de vijf meest bezochte
vorm van logiesaccommodaties`s een plaats heeft. Daaruit blijkt dat 21 procent van het
totaal overnachtingen van bijna 92 miljoen plaatsvindt op kampeerterreinen (NBTC, 2010).
Om nog meer inzicht te krijgen in de recreatieve trend met betrekking tot verblijfsrecreatie
wordt er verwezen naar onderstaande tabel (figuur 9). Deze laat zien dat in 2008
Nederlanders in eigen land ongeveer 2 tot en met 5 dagen ergens overnachten. Meer inzicht
in deze recreatieve trend is daarom ook erg belangrijk (NBTC, 2010).

Figuur 9: Vakantie van Nederlanders in Nederland (NBTC, 2010).

3.8.9

Gedrag recreant

Internetboekingen
Het boeken van vakanties op internet wordt steeds populairder. Tussen 2005 en 2009 is het
boeken van reizen, vakanties en accommodaties via het internet bijna verdubbeld! Het
gedrag van de consument laat dus zien dat dit een belangrijke gedragsverandering is (zie
figuur 10).

Figuur 10: Internetbezoekers en hun koopgedrag (NBTC, 2010).
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Oriëntatie vakantie
Belangrijke informatiebronnen welke recreanten gebruiken om zich te oriënteren voor een
vakantie zijn: internet (op de eerste plaats), familie/vrienden/kennissen, reisgidsen en
reisbureaus. Niet onbelangrijk is welke websites geïnteresseerden bezoeken om aan
informatie te komen voor dagtrips en korte vakanties. Via een zoekmachine wordt het
meeste bezocht. Daarnaast zijn de websites een www.weekendjeweg.nl, VVV organisaties
en de ANWB ook erg populair (zie figuur 11 & 12).

Figuur 11: Oriëntatie vakantie (NBTC, 2010)

Figuur 12: Bezochte website`s (NBTC, 2010)

Recreant zoekt informatie op internet
De drie meest belangrijke informatiebronnen voor wat mensen zoeken op internet met
betrekking tot een binnenlandse vakantie zijn: de algemene indruk van een
vakantiebestemming, een geschikte accommodatie en een indruk van het prijskaartje van
een binnenlandse vakantie. Daarnaast is de ligging ook erg belangrijk (zie figuur 13).

Figuur 13: Gezochte informatie op internet (NBTC, 2010)

28
Recreatievisie: De Utrechtse Waarden en de Venen

4

Analyse de Utrechtse Waarden

4.1

Resultaten enquête Utrechtse Waarden

Deze paragraaf geeft de analyse weer van de enquête die is gehouden in de Utrechtse
Waarden. De gehele enquête zoals deze gesteld is aan de recreant is terug te vinden in
bijlage 1.

Vraag 1: Heeft u weleens van de Utrechtse Waarden gehoord? (Gesloten
vraag)
Heeft u wel eens van de Utrechtse Waarden gehoord?
Ja
Nee

33,33%

De Utrechtse Waarden is voor ruim 66% van de
recreanten in het gebied een onbekende naam, een
groot gedeelte kende het gebied wel (zie figuur 14).
Een gedeelte van de recreanten kende de naam
wel, maar had niet doordat ze al in de Utrechtse
Waarden waren (dit kan komen doordat de
Utrechtse Waarden een beleidsnaam is, en nog
geen gebiedsnaam).

66,67%

Figuur 14: Bekendheid van de Utrechtse Waarden

Vraag 2: U bevindt zich momenteel in de Utrechtse Waarden, bent u hier het
afgelopen jaar eerder geweest? (Gesloten vraag)
Bent u afgelopen jaar in de Utrechtse W aarden geweest?
Ja
Nee

16,67%

Uit figuur 15 blijkt dat 83% van de
ondervraagden eerder in het gebied is
geweest. Van de ondervraagden die eerder in
het gebied zijn geweest kent ongeveer 1/3e de
Utrechtse Waarden (zie figuur 16). Van de
ondervraagden die nooit eerder in het gebied
zijn geweest, kenden twee mensen het
zodanig als de Utrechtse Waarden. De
naamsbekendheid onder mensen die vaker
terugkomen is hoger dan onder mensen die
voor het eerst het gebied bezoeken.

83,33%

Figuur 15: 83,33% van de ondervraagden is eerder in dit jaar in de Utrechtse waarden geweest
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Bent u het afgelopen
jaar in de Utrechtse
waarden geweest?
Ja
Heeft u wel eens van
de Utrechtse
Waarden gehoord?

Total

Nee

Ja

Ja

32

2

34

Nee

53

15

68

85

17

102

Total

Figuur 16: Statistische combinatie van antwoorden behorende vraag 1 & 2

Vraag 3: Welke van de onderstaande bezienswaardigheden in de Utrechtse
Waarden heeft u bezocht? (Gesloten vraag)

Aantal bezoeken aan
dorpen
120
100
80
60
40
20
0

Nee
Ja

Figuur 17 geeft aan dat onder de
gevraagde recreanten het meest
bezochte dorp Oudewater is.
Vervolgens zijn de meest bezochte
plaatsen IJsselstein, Linschoten en op
grotere afstand Montfoort, Lopik en
Haastrecht. We kunnen vaststellen dat
veel ondervraagde recreanten de
dorpjes een keer bezocht hebben.
Ook gaven veel geënquêteerden aan
dat als ze er niet waren geweest, ze
wel het dorpje kenden. Deze
bekendheid van de verschillende
dorpen komt doordat veel recreanten
uit het gebied/omliggende gebied
komen.

Figuur 16: Aantal bezoeken aan dorpen

Aantal bezoeken aan
cultuurhistorische
bezienswaardigheden
150
100
Nee

50
0

Ja
Karakteristieke Uiterwaarden Oud Hollandse
boerderijen
van de Lek
Waterlinie

Twee antwoorden (cope-landschap
en veenweiden) die in de enquête
keuzeopties waren zijn niet meer
voorgelegd aan de recreanten,
vanwege de terminologie die gebruikt
is. De recreant begreep vaak het
gevraagde niet, waardoor de
uitkomst niet betrouwbaar is. De
uiterwaarden van de Lek is de meest
bezochte cultuurhistorische
bezienswaardigheid in de Utrechtse
Waarden (zie figuur 17). Hoewel zij
deze vaak niet zien als
cultuurhistorisch element, maar meer
als recreatiegebied.

Figuur 17: De locaties welke de ondervraagden hebben bezocht gedurende hun bezoek aan de Utrechtse Waarden
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Aantal bezoeken aan rivieren
120
100
80
60

Nee

40

Ja

20
0
Hollandse
IJssel

Lek

Vlist

Lange
Linschoten

Figuur 18: Aantal bezoeken aan rivieren

Aantal bezoeken aan
bezienswaardigheden
120
100
80
60
40
20
0

Nee
Ja

Zoals figuur 18 laat zien is de
Lek het meeste bezocht door
de recreanten. Dit komt
waarschijnlijk doordat langs
de Lek een druk bezocht
recreatieterrein ligt.
Daarnaast is het gebied ook
zeer geschikt voor
waterrecreatie. De andere
wateren worden meer
bezocht door mensen die
langs het water
fietsen/wandelen. Dit kan
verklaren waarom de
wateren ongeveer
vergelijkbaar goed bezocht
worden door de verschillende
recreanten.
De Heksenwaag en
Landgoed Linschoten
steken qua aantal bezoeken
boven de andere
bezienswaardigheden uit.
Dit komt waarschijnlijk door
de bekendheid van de
dorpen en hun rijke historie.
Het merendeel gaf aan de
overige
bezienswaardigheden niet
te kennen (zie figuur 19).

Figuur 19: Aantal bezoeken
bezienswaardigheden

Vraag 4: Welke bezienswaardigheden spreken u het meeste aan?
Tijdens het enquêteren bleek dat deze vraag teveel tijd van de recreanten vroeg en moeilijk
te verwerken was. De resultaten zijn daardoor niet geheel betrouwbaar en zijn daarom
uit het rapport gelaten weggelaten uit het rapport.

31
Recreatievisie: De Utrechtse Waarden en de Venen

Vraag 5: Hoe vaak komt u in de Utrechtse Waarden? (Gesloten vraag)

5,88%
23,53%
15,69%

Hoe v aak komt u in de Utrechtse Waarden?
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
1x per half jaar
1 x per jaar
Nooit

12,75%

23,53%

18,63%

Figuur 20: Aantal bezoeken aan de Utrechtse Waarden per jaar

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dagelijks (24%), wekelijks (24%) en
maandelijks (19%) de Utrechtse Waarden te bezoeken (zie figuur 20). Ongeveer 27% van de
recreanten bezoekt het gebied 1 of 2 keer per jaar. Daarentegen bezocht 6 % het gebied
voor het eerst. De bezoekers van de Utrechtse Waarden dus zijn veelal terugkerende
recreanten.
Bekendheid Utrechtse waarden tegenover bezoekregelmaat

Heeft u wel
eens van de
Utrechte
Waarden
gehoord?

Ja

Nee
Total

Vraag5
1x per half
Maandelijks
jaar

Total

Dagelijks

Wekelijks

1 x per jaar

Nooit

13

9

5

3

4

0

34

11

15

14

10

12

6

68

24

24

19

13

16

6

102

Figuur 21: Statistische combinatie van vraag 1 en 5

Uit de bovenstaand figuur 21 is af te leiden dat de naamsbekendheid niet groot is onder
zowel de regelmatige en onregelmatige bezoekers. Wel is de naam een stuk bekender onder
de recreanten die het gebied dagelijks en wekelijks bezoeken.
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Vraag 6: Welke informatiebronnen heeft u gebruikt om tot de beslissing te
komen om naar de Utrechtse
Waarden te gaan? (Gesloten
vraag)
Welke informatiebron heeft u gebruikt om hierheen te komen?
Via vrienden, familie, kenissen
Via VVV of andere toeristische organisatie

De meeste ondervraagden wonen
in de buurt of kende het al van
een eerder bezoek (69% in
totaal). Erg opvallend is dat de
VVV en internet een weinig
gebruikte informatiebron is om de
Utrechtse Waarden te bezoeken
(zie figuur 22).

Internet
Ik woon in de buurt
Ik kende het al van eerder bezoek
Anders

7,84%
18,63%

2,94%
27,45%

1,96%

41,18%

Figuur 22: Gebruikte informatiebronnen om het gebied te bezoeken

Vraag 7: Met wie bent u hier vandaag? (Gesloten vraag)

Met wie bent u hier vandaag?
2,94% 1,96%

Alleen

6,86%
26,47%
11,76%

Vriend of vriendin
Stel zonder kinderen

Uit de enquête is gebleken dat de
meeste mensen alleen komen
(27%) of als stel zonder kinderen
(45%) (zie figuur 23)

Stel met jonge kinderen<12
Ander gezelschap <= 4 personen
Ander gezelschap 5-10 personen
Ander gezelschap >10 personen

4,90%

45,10%

Figuur 23: Gezelschap van de geënquêteerden
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Vraag 8: Hoe bent u naar de Utrechtse Waarden gekomen? (Gesloten vraag)

0,98%

1,96%

Hoe bent u hier gekomen?

2,94%

De auto
De fiets
Te voet
De motor

19,61%

Openbaar vervoer
Boot

50,00%

24,51%

Veruit de meeste
bezoekers zijn met de
auto (50%) of met de
fiets (25%) naar het
gebied gekomen (zie
figuur 24). Een zeer
kleine groep mensen
maakt van het
openbaar vervoer
gebruik. Het gebied lijkt
zeer slecht bereikbaar.
Van de mensen die te
voet en te fiets het
gebied bezoeken mag
worden aangenomen
dat zij in de nabije
omgeving wonen of
verblijven.

Figuur 24: Vervoersmiddel naar/in de Utrechtse Waarden

Vraag 9: Hoeveel geld heeft u uitgegeven/ bent u van plan uit te geven in het
gebied? (Gesloten vraag)

Hoeveel geld heeft u uitgegeven of bent u van plan uit te geven?
0-10 euro
20-30 euro
30-40 euro

1,96% 0,98%
2,94%
6,86%

40-50 euro
>50 euro
6

15,69%

71,57%

Figuur 25: Besteding recreanten

Veruit de meeste mensen geven op een dag 0 - 10 euro in het gebied (71%), voornamelijk
aan eten & drinken (horeca) (zie figuur 25). Het merendeel geeft niets uit in het gebied. De
meest genoemde reden is dat het er geen mogelijkheid was om geld te uit te geven in het
gebied.
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Vraag 10: Welke activiteit onderneemt u zoal in de Utrechtse Waarden?
(Gesloten vraag)

Aantal ondernomen activiteiten
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79

70
56
41

31 30

24 21 21 20
16 16 15 15 12
9

5

5

3

2

Figuur 26: Welke activiteiten voeren de mensen uit in het gebied?

De meeste mensen wandelen en fietsen in het gebied en maken ook vaker gebruik van een
horecagelegenheid. Natuur wordt ook vaak bezocht, dit in combinatie met wandelen en
fietsen. Wat opvalt, is dat de overige activiteiten beduidend minder ondernomen worden door
de recreanten. Dit betekent dat het gebied vooral gebruikt wordt om te wandelen en te
fietsen.

Vraag 11: Maakt u vandaag gebruik van een speciale route? (Gesloten vraag)

Figuur 27: Percentage dat gebruik maakt van speciale routes

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan niet van een speciale route gebruik te
maken (zie figuur 27). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de meeste mensen al
bekend zijn in het gebied. De skeelerroute is door niemand gebruikt op de dag dat de
enquêtes werden afgenomen. Slechts 1 recreant gaf aan in het verleden wel eens gebruik
gemaakt te hebben van de skeelerroute in het gebied.
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Vraag 12: Waarom brengt u vandaag een bezoek aan de Utrechtse Waarden?
(Gesloten vraag)

Figuur 28: Recreatiemotieven van de recreanten

De meeste recreanten geven aan het gebied te bezoeken voor stilte en ontspanning.
Opvallend is dat ondanks de rijke cultuurhistorie van het gebied slechts 1 % speciaal
hiervoor het gebied bezocht (zie figuur 28).

Vraag 13: Welk rapportcijfer zou u het gebied geven? (Open vraag)

Figuur 29: Gemiddelde rapportcijfer voor de Utrechtse Waarden

Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op 8.3. Afgerond is dit een ruime 8, wat ook terug te
zien is in de bovenstaande tabel (zie figuur 29). Dit is een zeer hoog cijfer. Wat ook zeer
opvallend is, is dat niemand een onvoldoende heeft gegeven voor het gebied.
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Vraag 14: Bent u van plan de Utrechtse Waarden nog een keer te bezoeken in
de toekomst? (Gesloten vraag)

Figuur 30: Wie komen er nog eens terug?

Zoals is te zien in figuur 30 geeft 93% aan zeker nog een keer terug te willen komen om het
gebied te bezoeken. In combinatie met de vorige vraag geeft dit aan dat recreanten een
positief beeld hebben van het gebied.

Vraag 15: Zou u een bezoek aan de Utrechtse Waarden aanbevelen aan familie,
vrienden en kennissen? (Gesloten vraag)

Figuur 31: Wie raadt familie aan ook eens de Utrechtse Waarden te bezoeken?

De recreanten geven aan dat zij het gebied aan familie, vrienden en kennissen zouden
aanbevelen (94%). Dit antwoord correspondeert met het antwoord die de recreanten hebben
gegeven op de vorige vraag (zie figuur 31).
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Vraag 16: Wat waardeert u aan de Utrechtse Waarden? (Open vraag)

Wat waardeert u aan de Utrechtse
Waarden?
70
60
50
40
30
20
10
0

60

22

21

12

9

9

8

8

3

3

2

1

1

1

Figuur 32: Wat wordt gewaardeerd in de Venen?

Veruit de meeste recreanten geven aan de rust, ruimte en het landschap te waarderen aan
de Utrechtse Waarden (zie figuur 32). Opvallend is dat men de natuur, het water en de
authenticiteit in mindere mate noemt. Er zit een zekere overlapping tussen landschap en
natuur en het ligt voor de hand dat recreanten min of meer hetzelfde bedoelen. Maar
overduidelijk blijkt uit de steekproef dat de samenhang tussen ruimte, landschap en de rust
die dat oplevert, als de absolute kernkwaliteiten van het gebied worden gezien.

Vraag 17: Wat mist u in het gebied? (Open vraag)

Wat mist u in het gebied?
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figuur 33: Wat missen de recreanten in het gebied?

Veruit de meeste bezoekers geven aan niets te missen in het gebied (figuur 33). Dit strookt
met de hoge waardering voor het gebied (zie vraag 29). Van de zaken die als gemist
beschouwd worden, is de frequentie zo laag dat er geen sprake is van een collectieve
opvatting over wat er verbeterd zou kunnen worden. Belangrijkste conclusie is en blijft dat de

38
Recreatievisie: De Utrechtse Waarden en de Venen

bezoekers simpelweg zeer tevreden zijn met wat de Utrechtse Waarden nu te bieden heeft.
Een aandachtspunt is, in elk geval onder een deel van de bezoekers, de behoefte aan meer
horeca en/of faciliteiten.

Vraag 18: Wat is uw geboortejaar? (Open vraag)

Leeftijd ondervraagden
1% 1%
5%

8%

15%
20%

22%

>20

20+

30+

40+

50+

60+

70+

80+

28%

Figuur 34: Geboortejaren in categorieën

De meeste mensen die het gebied bezoeken zijn van middelbare leeftijd (40-60). Opvallend
is dat de jongeren ondervertegenwoordigd zijn in het gebied (zie figuur X). Het is algemeen
bekend dat een zondag weg in de polder niet op nummer één staat bij meest populaire
activiteiten onder jongeren.

Vraag 19: Wat is uw postcode? (Open vraag)
Uit de gegeven poscodes blijkt dat de meeste recreanten in de omgeving van de Utrechtse
Waarden wonen. In bijlage 3 is een lijst met alle postcodes opgenomen. Met deze en andere
gegevens kan de provincie Utrecht de woonbeleving van de recreanten onderzoeken.
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Vraag 20: Wat is u hoogst genoten opleiding? (Gesloten vraag)

14,71%

Opleidingsniv eau

9,80%

Lager onderwijs
8,82%

6,86%

VBO/Mavo
HAVO/VWO
MBO
HBO
Universiteit

33,33%

26,47%

Figuur 35: Opleidingsniveau van de ondervraagden

Uit figuur 35 blijkt dat de meeste recreanten een opleiding op het HBO-niveau gevolgd
hebben, maar bovenal dat de meeste bezoekers hoogopgeleid zijn. Met deze en andere
gegevens kan de provincie Utrecht de woonbeleving van de recreanten onderzoeken.

Vraag 21: Geslacht? (Gesloten vraag)

Geslacht
Man
Vrouw
Pies show counts
38,24%

61,76%

Figuur 36: Man of vrouw?

De meeste ondervraagden zijn mannen, dit heeft mede met toeval te maken en wellicht de
mondigheid van mannen binnen een gezelschap (er is namelijk maar één persoon per groep
ondervraagd).
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4.2

Resultaten en analyse de Utrechtse Waarden

De SWOT- analyse is een model waarin de sterke kanten (Strengths), zwakke kanten
(Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) worden getoond. De
onderstaande SWOT is opgesteld aan de hand van de resultaten van de enquête,
literatuuronderzoek en eigen ervaringen opgedaan tijdens het onderzoeken van het gebied.
De SWOT geeft de sterke en zwakke kanten aan en ook de kansen en bedreigingen voor de
Utrechtse Waarden (zie figuur 37). De weergegeven punten betreffen interne en externe
factoren. De resultaten van de SWOT-analyse zijn verwerkt in de recreatieve visie voor de
Utrechtse Waarden (zie hoofdstuk 5).
Sterke kanten
Vanuit de enquête blijkt dat de mensen een sterke waardering hebben voor het gebied. Ze
waarderen de rust, ruimte en het landschap het meest. Het gebied heeft een gunstige ligging
ten opzichte van de nabije grote steden en is goed bereikbaar via de aangrenzende
snelwegen. Er zijn een aantal rivieren en waterlopen die het gebied versterken. De Utrechtse
Waarden is een bijzonder gebied met belangrijke natuurwaarden. Het heeft
weidelandschappen en uiterwaarden met rijke flora en fauna. De recreatiemogelijkheden
variëren van wandelen tot fietsen en verschillende watersportmogelijkheden. Er zijn ook een
aantal goed bezochte trekpleisters aanwezig, zoals de Salmsteke, Landgoed Linschoten en
Jachthaven Marnemoende. Cultuurhistorisch gezien zijn de dorpen, het cope-landschap, de
lintbebouwing en de authentieke boerderijen een lust voor het oog. In het gebied zijn er ook
veel zelfstandige ondernemers aanwezig die hierdoor het gebied versterken.
Zwakke kanten
Het gebied is moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. De wegen zijn op sommige
punten erg smal voor auto`s en fietsers. Een aantal recreatie faciliteiten in het gebied zijn op
sommige punten schaars (b.v. horecagelegenheid Salmsteke). Ook zijn er weinig faciliteiten
op kinderen en jongeren gericht. Qua informatievoorziening is er op dit moment weinig te
vinden op internet over de Utrechtse Waarden (de informatie die er wel is, is versnipperd en
moeilijk te vinden). Het ontbreekt ook aan goede informatievoorziening in het gebied.
Bebording ontbreekt of is onduidelijk.
Kansen
Het gebied heeft veel kansen die benut kunnen worden in de toekomst. Door middel van
marketing, goed openbaar vervoer en betere informatievoorziening over de Utrechtse
Waarden, zou dit een hoger recreantenaantal kunnen opleveren. Het gebied heeft veel
waterlopen en rivieren die beter benut kunnen worden. De waardering is hoog voor het
gebied. Deze waardering zou nog kunnen toenemen door de authenticiteit beter te
benadrukken. Daarnaast kan de EHS en de CHS het gebied beschermen tegen toekomstige
druk vanuit de Randstad. Een van de landelijke trends is onder andere recreatief winkelen.
Het gebied kan deze vorm van recreatie nog aanbieden. De opkomst van agrotoerisme kan
een bijdrage leveren aan de verbreding van recreatieactiviteiten en een betere economische
gesteldheid van het gebied.
Bedreigingen
Door een toename van de stedelijke druk op de Utrechtse Waarden, kan de beleving en de
waardering van het gebied afnemen onder de recreanten. Ook kan de natuurkwaliteit ten
gevolge van de verstedelijking verder verminderen. De inkomsten uit traditionele vormen van
landbouw nemen af. Ook de economische crisis kan ervoor zorgen dat de overheid minder
subsidies ter beschikking stelt om het gebied verder te versterken.
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4.3 SWOT-analyse de Utrechtse Waarden
Sterke kanten

Zwakke kanten

-

Waardering
De mensen waarderen de rust, ruimte en landschap

-

Infrastructuur
Ligging nabij de grote steden Woerden, Gouda en Utrecht
Goed bereikbaar via snelwegen.
Veel rivieren en waterlopen

-

Natuur
Bijzondere uiterwaarden en weidelandschappen met rijke
flora en fauna

-

Recreatie
Fietsen, wandelen en natuur bezoeken zijn erg populair
Watersportmogelijkheden
Een aantal trekpleisters (o.a. Jachthaven Marnemoende,
Salmsteke en Landgoed Linschoten)

-

Cultuurhistorie
Rijke cultuurhistorie zoals; Lintbebouwing, copelandschappen, authentieke boerderijen en dorpen.

Kansen

-

-

-

Infrastructuur
Verbeteren van het OV leidt tot betere toegankelijkheid van
het gebied.
Verbeteren van de waterinfrastructuur (meer rivieren en
waterlopen met elkaar verbinden)

-

-

-

-

-

Recreatie (faciliteiten)
Weinig faciliteiten voor kinderen
Weinig zwemmogelijkheden buiten
Onregelmatige verspreiding horecagelegenheden
Weinig tot geen uitgaansmogelijkheden voor jong en oud
Informatievoorziening/ marketing
Weinig informatie over de Utrechtse Waarden op internet
(de naam van het gebied is niet bekend, nu nog een
beleidsterm)
Meeste bezienswaardigheden zijn niet bekend
Onduidelijke routebeschrijvingen
Onduidelijke weg- bebording
Te weinig voorzieningen op druk bezochte plekken

Bedreigingen
Informatievoorziening/ marketing
Meer gebruik maken en verbeteren van internet, VVV, of
recreatieve bladen
Hogere recreantenaantal door juiste „branding/marketing‟

Natuur/cultuur
Beschermen en promoten van de natuur en cultuurhistorie
door de EHS en CHS.
-

Infrastructuur
Slecht bereikbaar met openbaarvervoer
Wegen te smal op sommige punten zowel voor auto‟s als
voor fietsers
Fietsers hebben op sommige punten weinig mogelijkheden
om een andere richting op te gaan, (bijv. de rivier over te
steken).

Economie
Veel zelfstandig ondernemers

-

-

-

Waardering
Kwaliteit van de ervaring in het gebied neemt af bij hoge
bezoekersaantallen
Verstedelijking
Verstedelijking vanuit Utrecht, Woerden en Gouda
Natuur
Natuurkwaliteit neemt verder af door stedelijke druk en bij
een hoger bezoekers aantal.
Economie
Door de economische crisis minder bestedingen door
bezoekers en eventueel minder subsidies van de overheid.
Inkomsten uit landbouw nemen over het geheel genomen af.

Waardering
Een beleving van de authenticiteit van het gebied aan de
recreanten geven.
Website Groene hart kan een toegangspoort tot de
Utrechtse Waarden worden.
Recreatie
Uitbreiding recreatief winkelen
Meer recreanten door bevolkingsgroei tot 2035 en
vergrijzing.
Ongeveer 10 miljoen buitenlandse toeristen jaarlijks in
Nederland
Kampeerterreinen vrij populair onder recreanten/toeristen
Economie
Opkomst agrotoerisme
Besteding aan recreatie neemt absoluut en percentueel toe.
Figuur 37: Sterkte Zwakte –analyse van de Utrechtse Waarden
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5

Visie de Utrechtse Waarden

Waardering, natuur en cultuurhistorie
Recreanten geven aan voornamelijk de rust, ruimte en landschap te waarderen in het
gebied. Ook is de natuur van het gebied een belangrijk onderdeel van de waardering.
Verwacht wordt dat het aantal recreanten de komende decennia alleen maar zal toenemen
vanwege de groeiende druk vanuit de omliggende steden en de vraag naar rust, natuur en
ruimte. Ook de vergrijzing en de stijgende trend in de recreatieve sector zullen ervoor zorgen
dat recreatief gebruik in toekomst zullen toenemen.
Om men bewust te maken van de natuur, authenticiteit en de rijke cultuurhistorie van het
gebied, moet deze benadrukt worden door middel van informatieborden, internet en
brochures. (zie 5.5)
Kwaliteit van de ervaring in het gebied en de kwaliteit van de natuur nemen af bij hoge
bezoekersaantallen. In de toekomst zal de druk toenemen en is het belangrijk deze te
kanaliseren door te zoneren en te monitoren hoeveel bezoekers er daadwerkelijk het gebied
bezoeken. Tevens kan ook de waardering door middel van het afnemen van enquêtes in de
Utrechtse Waarden worden gemonitord. Met name is het belangrijk de natuur en
landschappelijke kenmerken te behouden, te versterken en zo min mogelijk aan te passen.
Door de EHS en de CHS wordt de natuur en de cultuurhistorie qua regelgeving “beschermd”.
Infrastructuur
De Utrechtse Waarden ligt tussen de “grote” steden Gouda, Utrecht en Woerden in en is via
de snelwegen goed te bereiken. Om men duidelijk te maken dat zij in het gebied zijn, moet
dit via borden (U bevindt zich in de Utrechtse Waarden) aangegeven worden. Ook moeten
de recreatiegebieden zoals Salmsteke beter benadrukt worden door informatieborden.
Uit de enquête blijkt dat men voornamelijk met de auto naar het gebied komt. Tevens blijkt
dat het soms lastig is op smalle wegen om elkaar te passeren. De wegen zijn op sommige
punten te smal en te gevaarlijk voor fietsers en auto‟s. Door deze wegen te verbeteren en
waar mogelijk te verbreden kan het verkeer beter doorvloeien. Om in de toekomst tegemoet
te komen aan de druk van meer recreanten, zouden er een aantal parkeerplekken langs
drukke wegen gerealiseerd moeten worden.
De aansluiting naar en in het gebied met het openbaar vervoer, is op dit moment nog niet
voldoende. Wanneer er betere verbindingen worden gemaakt naar naastgelegen steden om
de bereikbaarheid te bevorderen, zal het gebruik van het openbaar vervoer waarschijnlijk
toenemen. In de toekomst kunnen verschillende recreanten andere/nieuwe vormen van
openbaar vervoer uitproberen. Zoals bijvoorbeeld een watertaxi, fietsenverhuur,een Hop-on
Hop-off bus (deze bus stopt op een aantal recreatieve trekpleisters). Zelfs een authentieke
koets getrokken door paarden om recreanten te vervoeren zou een optie kunnen zijn.

Mogelijk maakt dit voor veel mensen, met name ouderen het makkelijker en laagdrempeliger
om het gebied te bezoeken. Ook de buurtbus speelt hierbij een belangrijke rol, door op de
toekomstige informatiesite van de Utrechtse Waarden te melden waar, wanneer en hoe men
de buurtbus kan gebruiken is het gebied voor een hoop mensen beter bereikbaar. Daarnaast
hebben fietsers op sommige punten weinig mogelijkheden om een andere richting op te
gaan, ze zijn vaak verplicht op dezelfde weg te blijven fietsen. Door meerdere fietspaden aan
te leggen en kleine bruggetjes over rivieren zal de variatie qua fietsmogelijkheden toenemen.
Voor de kleine (plezier)vaart kan de infrastructuur verbeterd worden zodat zij meer gebieden
hebben om te varen.
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Recreatie
Fietsen en wandelen zijn zeer populair in het gebied. Door duidelijke route aanwijzingen
wordt het gebied nog populairder voor deze vormen van recreatie. Uit de enquête blijkt dat
men behoefte heeft aan meer faciliteiten zoals; toilet voorzieningen, horeca en
souvenirwinkeltjes. Belangrijk is dat deze faciliteiten niet te “groot” moeten worden, maar
voornamelijk basic moeten blijven in de vorm van een patatkraampje, ijscoman en kleine
toiletgebouwen of meer authentiek zoals een theehuis bij de boer zoals deze te vinden is bij
het bezoekerscentrum van de Utrechtse Waarden. Landgoed Linschoten kan opengesteld
worden om aan de behoefte van de recreanten te voldoen, die het landgoed graag willen
bezoeken. Om het gebied meer te promoten en de lokale economie te verbeteren kan er
gebruik gemaakt worden van lokale producten zoals kaas van de boer of “echte” boeren
melk. Door verblijfplaatsen “duurzaam” te maken kan het gebied recreanten herbergen
zonder de natuur of lokale economie te schaden.
Om het gebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de recreanten moeten er
mogelijkheden zijn om buiten te kunnen zwemmen zoals dat nu te zien is bij recreatiegebied
de Gravenbol nabij Wijk bij Duurstede. Een Wellness centrum zou een bijdrage kunnen
leveren aan de behoefte van zwemmen en ontspannen. Een uitbreiding van
watersportmogelijkheden bij Salmsteke zou een verbreding zijn van het aanbod. Het huren
van waterscooters en boten is op deze plek een goede optie. Aangezien er ook buitenlandse
toeristen het gebied bezoeken, zal er ook voor deze groep een uitgebreid aanbod zijn aan
excursie`s in allerlei talen. Dit zou aangeboden kunnen worden door bijvoorbeeld een I-Pad
te laden met verschillende routes en informatie over de Utrechtse Waarden. Voor de
liefhebbers zijn er mogelijkheden om recreatief te winkelen in de dorpen van de Utrechtse
Waarden. Deze winkels zijn klein van aard en hebben een authentieke uitstraling (geen grote
winkelketens).
Economie
De Utrechtse Waarden is een goed vestigingsklimaat voor zelfstandige ondernemers. In de
Utrechtse Waarden zijn voornamelijk agrarische bedrijven te vinden.
Bij agrariërs is op landelijk niveau de verschuiving en/of uitbreiding naar verbrede landbouw
te zien vanwege dalende inkomsten in de agrarische sector. Met name op gebied van
recreatie en de stijgende populariteit van agrotoerisme is er voor de agrariërs in de Utrechtse
Waarden de kans om via nevenactiviteiten geld te verdienen. Deze nevenactiviteiten kunnen
bestaan uit het beschikbaar stellen van het land voor verblijfsrecreatie in de vorm van een
camping of het beginnen van een winkel of horecaonderneming met streekproducten.
Agrariërs moeten gestimuleerd worden om nevenactiviteiten te bedenken en uit te voeren.
Zo kunnen de agrariërs/ondernemers recreanten vervoeren naar populaire
recreatiegebieden of de recreanten de cultuurhistorie van het gebied laten zien. Ook kunnen
recreanten meewerken op de boerderij. Dit sluit aan op de toenemende vraag naar
recreatieve voorzieningen in de Utrechtse Waarden.
Marketing
Naamsbekendheid
De naam Utrechtse Waarden is niet heel bekend bij de bezoekers van het gebied.
Dit komt mede doordat de Utrechtse Waarden een beleidsnaam is en geen gebiedsnaam.
Door de naam als gebiedsaanduiding te gebruiken krijgt het gebied meer identiteit.
Informatievoorzieningen
Op verschillende locaties is weinig informatie te vinden over de Utrechtse Waarden en het
betreffende gebied. Door men via informatieborden te wijzen op de natuur en cultuurhistorie
van het recreatiegebied, ontwikkelen mensen meer affiniteit met de omgeving.
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Brochure
Bij de VVV`s is veel versnipperde informatie te vinden over het gebied. Er is geen
verzamelde informatie brochure over de activiteiten in de Utrechtse Waarden. Door een
brochure te ontwikkelen met alle informatie, activiteiten, routes en arrangementen
enzovoorts, wordt het gebied bekender en overzichtelijker.
Internet
De Utrechtse Waarden is onderdeel van het Groene Hart, maar de gebiedseigen kenmerken
komen niet duidelijk naar voren op de website van het Groene Hart. Via de website kun je
door linken naar vele andere sites met informatie over het Groene Hart, maar nergens komt
duidelijk naar voren in welke gebieden van het Groene Hart je wat kunt doen. Door een
interactieve kaart te maken kunnen mensen zelf zien wat er in welk gebied te doen is en
daarop hun keuze baseren. Door deze kaart telkens terug te laten komen op alle Groene
Hart gerelateerde websites kan men eindeloos doorlinken tot zij bij het gebied zijn
aangekomen waar zij naar toe willen. Door een website te ontwikkelen over de Utrechtse
Waarden, waar men alles kan vinden over de geschiedenis, dorpjes, natuur, cultuurhistorie,
arrangementen en activiteiten, kunnen recreanten snel beslissen of zij de Utrechtse
Waarden willen bezoeken. Als zij de Utrechtse Waarden willen bezoeken kunnen ze op één
site zien wat er te doen is. Door een boekingssysteem aan de website toe te voegen kunnen
mensen makkelijk een arrangement of dagtocht boeken. Door een toename van
internationale toeristen moet de website meertalig zijn.
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Deel 2: De Venen
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6

Inventarisatie de Venen

6.1

Achtergrond beleid
De Venen liggen aan de westkant van
Utrecht, tegen Noord –en Zuid-Holland
aan. In het gebied liggen de volgende
gemeenten: Woerden (Kamerik, Zegveld,
Harmelen, Harlemerwaard), De Ronde
Venen, Abcoude en Breukelen (Nieuwer
ter Aa en Kockengen). Er zijn vele
recreatieve mogelijkheden voor
bezoekers in de Venen (zie figuur 38) en
recreatie is daarom belangrijk voor de
lokale economie. Naast agrarisch
gebruik is er bovendien ruimte voor
natuur en waterrecreatie
(www.devenen.nl, 4 juni 2010).

Figuur 38: kaart AVP de Venen (www.devenen.nl, 4 juni 2010)

Agenda vitaal Platteland
De Agenda vitaal Platteland (AVP) is een beleidsmiddel dat de Provincie Utrecht inzet om
verschillende partijen en belangen in het landelijk gebied efficiënt te laten samenwerken. Er
is naar aanleiding van de AVP tevens voor de Venen een gebiedsprogramma opgesteld.
Diverse overheden, ondernemingen en organisaties investeren in het gebied. Hoofdthema‟s
zijn de ontwikkeling van het landschap, de sociaaleconomische vitaliteit en de cultuurhistorie.
De overheid steunt ten behoeve van sociaaleconomische vitaliteit een ruim aantal projecten
voor de primaire landbouw. Het gaat hier om vrijwillige kavelruil, bedrijfsvergroting en actuele
waterpeilbesluiten. Projecten om ter verduurzaming hebben betrekking op vertraging van de
bodemdaling, agrarische natuurbeheer, biologische landbouw en het stimuleren van
agrotoerisme en zorglandbouw.
Ook wandelen, fietsen en andere recreatieve activiteiten worden gestimuleerd in het gebied.
Voor de versterking van de natuurwaarden wordt er landbouwgrond aangekocht en wordt er
geïnvesteerd in bestaande natuurwaarden en de verbetering van milieuwaarden.
Het behoud van landschap en cultuurhistorie wordt benoemd als integrale opgave.
Investeringen in landbouw, natuur en recreatie worden op termijn vastgelegd in een plan
voor landschapsontwikkeling in de Venen (provincie Utrecht, 2007).
In bijlage 5 staan de overnachtingsmogelijkheden in de Venen.
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6.2

Historie van de Venen
6.2.1 Landschap

In de Venen is de mens tussen de 11e en 12e eeuw begonnen met ontginnen, waardoor er
een door rivieren ingesloten landstreek ontstond. Voor de ontginning van het gebied werden
weteringen en sloten gegraven en dit geschiedde volgens een cope-verkaveling. Een cope is
een overeenkomst tussen de landeigenaar van het onontgonnen gebied en de kolonisten die
de grond wilde ontginnen. Hierin staan de
gemaakte afspraken en de maatvoering waarin het
gebied ontgonnen mocht worden. De copelandschappen (figuur 39) zijn te herkennen aan de
gelijkmatige verdeling van de stukken land.
Na het ontginnen werd de grond voornamelijk
gebruikt voor akkerbouw en veelteelt.
Door inklinking van het gebied bleef het water in de
polder staan. De bewoners van het gebied werden
genoodzaakt om het afwateringssysteem aan te
passen. Dit gebeurde door de aanleg van
tiendweteringen, die parallel lopen met de rivieren
en die het kwelwater moesten afvoeren naar de
hoofdwatergang.

Figuur 39: Copelandschap
(www.stgroenehart.nl, 12 mei 2010)

Toen de grond droger begon te worden,
vestigden steeds meer mensen zich in het
gebied waardoor er lintbebouwing
ontstond. Dit is goed te zien in bijvoorbeeld
Kamerik (zie figuur 40).

In de 13e eeuw veranderden de
lintbebouwingen die bestonden uit houten
hutten, in lintbebouwingen met huizen van
steen. Rondom de grootste kerken werd er
meer gebouwd en er vestigden zich
ambachtslieden. Dit geschiedde in de vorm van kleinschalige bebouwing waardoor deze
authentieke lintbebouwing uitgroeide tot kleine steden.
Door toenemende regenval werd er rond 1450 overgegaan op windbemaling. Rond dit jaartal
werden de eerste windmolens in gebruik genomen, om hand- en paardenmolens te
vervangen.
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam vonden er steeds meer ontwikkelingen
plaats in het ruimtelijk gebied waarbij dorpen fuseerden, industrie zijn opmars maakte en
ruilverkaveling plaatsvond.
De laatste jaren zijn de Venen volop in ontwikkeling. Zo werd er een herijkt plan „De Venen
2007-2013‟ geschreven, om meer recreatievoorzieningen aan te leggen en natuur- en
cultuurontwikkeling te stimuleren.
Figuur 40: lintbebouwing in Kamerik
(www.ebenhaezerkamerik.nl, 12 mei 2010)
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6.2.2 Dorpen
Kamerik
In de 11e eeuw zijn de gronden rond Kamerik ontstaan door ontginning. In Kamerik is er
sprake van de typische lintbebouwing van boerderijen. Een ander bijzonder element zijn de
boerderijen die in stroken liggen. Het meest opvallende gebouw is de Nederlandshervormde kerk, gebouwd in 1855. Tot aan 1940 bestond Kamerik slechts uit één straat.
Wilnis
Waar vroeger een moerasgebied was, staat nu het dorp Wilnis. Bij de ontginningen werd het
veengebied drooggelegd en tevens gebruikt als brandstofbron. Zo ontstond er bruikbaar
grasland. Vanaf de 19e eeuw werden droogmakerijen gebruikt om delen van en rond Wilnis
droog te leggen.
De Ronde Venen
De Ronde Venen is een fusiegemeente van Mijdrecht, Vinkeveen//Waverveen en Wilnis. In
1085 is hier begonnen met de ontginning van het land op kleine schaal. De
ontwateringsloten werden naar het centrum van het veengebied gegraven, waardoor er een
stervormige verkaveling van “De ronde Venen” ontstond.
Rond de middeleeuwen veranderde het landschap; het vernatte waardoor akkerbouw in
natte tijden vrijwel onmogelijk was. Met hand- en paardenmolens werd geprobeerd het water
weg te krijgen, later werd dit werk vervangen door windmolens.
Vervolgens werd het gebied gebruikt voor het delven en baggeren van turf. Het gedroogde
veen werd als brandstof gebruikt. Doordat het veen geld opbracht stapten veel agrariërs op
turfwinning over, met als gevolg dat de agrarische sector zo goed als verdween tussen de
17e en 19e eeuw. Onder andere de Vinkeveense plassen zijn ontstaan door het winnen van
turf.

6.2.3 Flora en Fauna
Rivieren:
Door het gebied en/ of langs de gebiedsgrenzen lopen vele rivieren zoals de Kromme
Mijdrecht, de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel, de Aa en de Grecht. Daarnaast zijn
er ook veel kleine en grote recreatieplassen zoals de Vinkeveense plassen.
Er komen heel veel weidevogels voor in de Venen. Zoals de grutto, ooievaars en kievieten.
Veel natuur liefhebbers zullen bekijken hier weidevogels.

Figuur 41: Oortjespad
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6.3

Aanbod voorzieningen de Venen
6.3.1 Recreatievoorzieningen

Er zijn in de Venen zeer veel recreatieterreinen, waarvan de meeste langs water liggen.
Overal zijn picknickmogelijkheden en bij vrijwel alle plekken zijn er parkeerplaatsen
aanwezig. Ook zijn er langs het water vismogelijkheden. Hieronder volgt een korte
beschrijving van alle recreatieterreinen in de Venen:
De Aa
De Aa is een klein recreatieterrein met een visoever, een recreatieweide, een klein
parkeerterrein en picknicktafels. Vooral geschikt voor vissen.
Recreatieterrein Bosdijk
Bij de Bosdijk zijn een aantal recreatieweides en visoevers te vinden, verscholen in de
natuur. Er zijn een ruim parkeerterrein en sanitaire voorzieningen aanwezig.
Brasem /De Hoef/ Kandelaar/ Snoek
Gelegen aan de rivier de Kromme Mijdrecht, waar picknicktafels en een recreatieterrein te
vinden zijn. Aan de overkant liggen de droogmakerijen.
Demmerikse Bos
Is een vogelrijk weidegebied, met een speelveld en picknicktafels. Met een parkeerplaats,
geschikte locatie voor een begin van een fietstocht.
Donkereindse Bos
Geschikt voor vissen, picknicken, en sportieve activiteiten. Parkeerplaatsen aanwezig.
De Geer
Ligt langs de ringvaart, aanlegsteigers geschikt voor overnachtingen in boot, visplaats en
natuurbeleving zijn andere belangrijke activiteiten hier.
Grutto
Kleine waterplas geschikt voor vissen en oeverrecreatie.
Heinoomsvaart
Gelegen langs het water. Zeer geschikt voor vissen, bootbestuurders en kanovaarders.
Daarnaast ook geschikt voor zonnen, zwemmen en picknicken.
Verbindingspunt met Woerdens Verlaat.
Kievit
Klein terrein geschikt als visplek en picknicken.
Koekoek
Klein recreatieterrein geschikt voor picknicken.
Oortjespad
Het Oortjespad is een groot recreatieterrein met uiteenlopende mogelijkheden. Er is een
speelweide te vinden, een visplas, een kinderboerderij, een uitkijktoren en een
natuurrecreatie centrum. Daarnaast liggen er veel wandel- en fiets routes (zie figuur 41).
Oukoperdijk
Hier bevinden zich een visoever en een recreatieweide.
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Pondskoekersluis
Ligt langs de Kromme Mijdrecht en heeft een kano-opstapplaats. Tevens geschikt als
picknickplaats en als visplek.
Reiger
Klein recreatieterrein in het Woerdens Verlaat.
Zwaan
Een plas pal langs de N212, prima geschikt om te zonnen en vooral om te vissen op met
name karpers.
Vinkeveense Plassen
De Vinkeveense Plassen is een bekend watergebied ten zuiden van Amsterdam. De
plassen, populair bij waterrecreanten, trekken door hun ligging veel mensen uit Amsterdam
aan. Het aantal bewoners van Amsterdam (767.000) en aantal overnachtingen door toeristen
per jaar (4.500.000) geeft het potentieel van de Vinkeveense Plassen aan, wat direct een
kans is voor het gehele gebied de Venen (www.amsterdam.nl, 19 juni 2010).
Er zijn vooral veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Zo zijn er een aantal routes aangelegd
voor kanos en fluisterboten. Door het heldere water zijn de Vinkeveense plassen ook zeer
geschikt als duikwater. Voorts is er een waterskibaan aangelegd.
De Botshol
Een moerasachtig natuurgebied, met twee grote plassen water. De vegetatie bestaat
voornamelijk uit rietland, bos en struweel. Er zit zelfs een kolonie lepelaars gevestigd. De
botshol is een beschermd Natura-2000 gebied (zie figuur 43).

Figuur 43: Botshol

Marickenland
Is een plan in de steigers (zie figuur 44) erop gericht om de recreatie en bedrijvigheid in de
Ronde Venen te versterken als samenwerking van Provincie Utrecht, gemeente de Ronde
Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer onder de naam
Stuurgroep Marickenland. Getracht wordt recreatie, natuur en landschapsbehoud te
versterken binnen het grotere geheel van het landelijk gebied.
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Figuur 44: Concept Inrichtingsplan Marickenland (www.derondevenen.nl, 19 juni 2010)

Op verschillende plekken beheert en controleert de provincie Utrecht zwemwater. Voor de
Venen geldt dat op verschillende plekken in de Vinkeveense Plassen veilig gezwommen kan
worden, of in elk geval wat betreft de waterkwaliteit en stroming. De recreatieplassen de
Zwaan, de Grutto & de Kievit vallen niet onder het controlegebied, hoewel er een
zwemverbod is ingesteld zijn ze aangelegd voor oeverrecreatie en vissen (zie figuur 45).

Figuur 45: Gecontroleerde zwemwaterlocaties in de Venen (www.provincie-utrecht.nl, 19 juni 2010)
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Forten
In het noorden van de Venen ligt een deel van de Stelling van Amsterdam. Dit is een 135km
lange verdedigingslinie welke tussen 1881 en 1914 is gebouwd. Het bestaat uit forten,
vestingen en batterijen. Dit om Nederland indertijd te kunnen verdedigen, wanneer dit nodig
zou zijn. Een aantal forten liggen in het gebied van de Venen, en de fortenroute komt door
een deel van de Venen. Dit is een fietstocht van 200 km lang, en voert o.a. door Abcoude en
langs de Botshol.

6.3.2 Routes
Wandelroutes
Er zijn veel uitlopende wandelingen in het gebied. Door natuurgebieden, veen
weidelandschap, door historische dorpen, langs forten en langs boerderijen. De lengte van
de routes loopt uiteen van 5 km tot 14 km. Er zijn ongeveer 14 verschillende wandelroutes in
het gebied.
Fietsroutes
Van fietsroutes langs droogmakerijen tot routes langs ooievaars broedplekken. Langs
karakteristieke dorpen en boerderijen en Hollandse weilanden. De routes lopen uiteen van
22 km tot 45 km. Er zijn op dit moment zo‟n 8 verschillende fietsroutes door het gebied.
Vaarroutes
In de Venen zijn diverse kano –en fluisterboot routes aangelegd (zie bijlage 4). Deze zijn
echter niet geschikt voor grotere boten. Op en rond de Vinkeveense Plassen en op
verbindingswateren varen wel grote boten. Over het gehele gebied zijn wel verschillende
kanoroutes aangelegd, maar voor grotere boten is het niet mogelijk om vanaf de Vinkeveens
Plassen Kamerik te bereiken.
Skeelerroutes
Er zijn ook nog 2 skeelerroutes door het gebied. Van 20 km en 27 km.

6.4
-

Trekpleisters de Venen
Forten
Vinkeveense plassen
Oortjespad
Molens
Burchten
Boerderijen
Gemalen
Kastelen
Vismogelijkheden
Vaarmogelijkheden
Dorpjes in en rondom het gebied
Vrij liggende fietspaden
Authentiek polderlandschap
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6.5

Economische dragers de Venen

Figuur 46: Ontwikkeling werkgelegenheid (De Klaver, P.M., 2008)

In de bovenstaande tabel is te zien wat de economische dragers van het gebied Amstelland
en De Venen zijn. Hierin is af te lezen dat “zakelijke dienstverlening” en “reparatie van
consumentenartikelen en handel” de grootse economische dragers zijn. Verder is te zien dat
“landbouw en visserij” en “Delfstofwinning” grof afnemen als economische dragers. Het
percentage horeca in het gebied stijgt lichtelijk, waaruit te concluderen is dat het aandeel
recreatie toeneemt. Uit het totale aantal valt af te lezen dat het economisch draagvlak van
het gebied Amstelland en De Venen nog steeds groeit, wat positief voor het gebied is.

6.6

Bereikbaarheid de Venen

Er bevinden zich drie treinstations in het gebied, te weten Woerden, Breukelen en Abcoude.
Op het traject Leiden - Utrecht is het station Woerden bereikbaar, evenals vanuit Gouda.
Breukelen en Abcoude liggen op het traject tussen Utrecht en Amsterdam.
Bij het station Woerden is er een mogelijk tot fietshuur. Vanaf de drie stations rijden ook
diverse bussen, maar die komen lang niet alle tijd bij de recreatiegebieden.
Het gehele gebied is prima bereikbaar met de auto. Het gebied ligt ingeklemd tussen de A2,
A12, A4 en A9. Vrijwel alle recreatiegebieden hebben parkeermogelijkheden.
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6.7

Recreatiemotieven

Om de recreanten beter te kunnen doorgronden is een model ontwikkeld om de recreanten
in groepen te kunnen onderscheiden, rekening houdend met de belevingssferen. De idee
achter dit model is dat op deze manier beheerders vraaggericht voor de recreant kunnen
werken, in plaats van aanbodgericht. De volgende motiefgroepen zijn gedefinieerd, de
gemiddelde/ landelijke percentages staan achter de groep.
Gezelligheid (27%)
Deze groep recreanten houdt, over het algemeen, van functionele landschappen met
bankjes, horeca, barbecue, kinderboerderij als voorzieningen en houdt van kleine rondjes
wandelen en fietsen. De groep recreëert graag dichtbij woonkernen.
Er tussen uit (34%)
Deze groep recreanten houdt van een sterk afwisselende begroeiing met visvoorzieningen,
kleinschalige horeca en bankjes her en der. Verder is zij gesteld op een hoge
padendichtheid, natuurpaden en kindergerichte paden.
Beweging en uitdaging (9%)
Deze groep recreanten houdt van beweging en gebruikt graag gescheiden paden voor
skeeleren, paardrijden en skeeleren. Voor deze groep is de motivatie om te recreëren de
sportieve uitdaging.
Educatie, Kunst & Cultuur (14%)
Deze groep recreanten houdt van een landschap met cultuurhistorische elementen, bezoekt
het bezoekerscentrum en koopt wel eens streekproducten. Informatie over natuur en
gebouwen is bij deze groep tevens zeer welkom.
Ontspanning (15%)
Deze groep komt het liefst zo min mogelijk andere recreanten tegen en geniet van de
omgeving de aanwezige flora en fauna. De groep loopt graaf over natuurpaden,
boerenlandpaden en maakt gebruik van bijvoorbeeld vogelkijkhutten (Landwerk, 2009).

6.8

Lange termijnontwikkelingen
6.8.1

De doelgroep

Variërend van dagjesmensen tot toeristen vanuit het buitenland. Zowel de Venen als de
Utrechtse waarden bieden veel dagactiviteiten aan, maar ook overnachtingsmogelijkheden.
De activiteiten die worden aangeboden zijn vooral gericht op de spierkrachtige recreant. Eind
2008 heeft het Kenniscentrum Recreatie met ondersteuning van het ministerie van LNV het
rapport „De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd‟ uitgegeven. Dit rapport gaat
uitgebreid in op de (te verwachten) ontwikkelingen van het plattelandstoerisme. Deze
paragrafen gaan, net als hoofdstuk 3.7 en verder, in op de doelgroep recreant op het
platteland en de verwachtte ontwikkelingen.
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6.8.2

Demografische ontwikkelingen

Door demografische ontwikkelingen zullen de wensen van de doelgroep in de toekomst gaan
veranderen. De vergrijzing, de bevolkingsgroei en de toename van nieuwe Nederlanders
resulteren in kansen voor de ondernemers op het platteland. Allereerst de groei: tot 2035 zal
de bevolking in elk geval blijven groeien, met name in en rond de Randstad. De functie van
het Groene Hart wordt hierdoor nog relevanter, maar de druk op de recreatieve sector zal
hierdoor gaan toenemen. De groei biedt in elk geval kansen om meer recreanten naar de
Venen en de Utrechtse Waarden te kunnen verleiden, met name uit de directe omgeving: de
Randstad (M. van Loon & Berkers, 2008). De vergrijzing is een tweede factor van belang in
de ontwikkeling van de bevolking en daardoor voor de recreatieve sector in het Groene Hart.
Senioren brengen veel vrije tijd buitenshuis door, met toenemende voorkeur met een
kampeerauto of een caravan. De senioren zijn bovendien vrij van schoolvakanties en
recreëren dan ook veel in het laagseizoen en vaak voor langere duur (meer dan een maand
is zeker geen uitzondering!). Voorts geven veel ouderen er de voorkeur aan om in een
bekende omgeving te recreëren, naar mate ze ouder worden steeds dichter bij huis vanwege
veelal afnemende mobiliteit. De verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen dat
mobiel is en blijft zal groeien, zowel in relatieve als absolute zin (M. van Loon & Berkers,
2008). Tenslotte de toename allochtonen of nieuwe Nederlanders, waardoor ook
veranderingen in de vraagbehoefte naar recreatie zullen optreden. Alhoewel de meeste
allochtonen in mindere mate geïnteresseerd zijn in het boerenleven en juist meer met
stadsparken etc., is de tendens momenteel dat vooral de tweede generatie allochtonen zich
in toenemende mate gaat gedragen als de autochtonen bevolking. Dit gegeven,
gecombineerd met het toenemende aantal allochtonen, zal in de toekomst leiden tot een
grotere vraag naar recreatie vanuit het allochtone deel van de samenleving (van Loon &
Berkers, 2008).

6.8.3

Technologische ontwikkelingen

In 2007 88% van de Nederlanders toegang tot internet, een cijfer dat in de tussenliggende
jaren vermoedelijk gestegen is. De digitalisering van de maatschappij en haar burgers heeft
geleid tot een andere vrije tijdsbesteding. Voor de mensen die veel tijd besteden aan
internet, geldt dat zij in het algemeen minder buitenshuis recreëren. De verwachting is dat de
recreant steeds meer en uitgebreider geïnformeerd wil worden de over de mogelijkheden
van een te bezoeken gebied en dat zij bovendien in groeiende mate thuis alle activiteiten van
een trip wil boeken. Daarnaast groei de populariteit van en de waardering voor
navigatieroutes met informatie en bezienswaardigheid. Websites die maatwerk leveren aan
de recreant worden steeds belangrijker, maar aan de andere kant worden de websites en de
kwaliteit van vakanties/tripjes op het platteland steeds kritischer beoordeeld door diezelfde
recreant. Bij een matige kwaliteit van het aanbod/de activiteiten/de beleving riskeert de
recreatieve onderneming negatieve „mond op mond‟ reclame op internet (van Loon &
Berkers, 2008).
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6.8.4

Economische ontwikkelingen

Zoals een ieder bekend is de wereld de laatste paar jaar geconfronteerd met een bijna
ongekende financiële crisis, hoewel de gevolgen voor de Nederlandse bevolking relatief
beperkt zijn: In 2009 is de koopkracht in veel huishoudens gestegen, door remmende
werking van de economie op de inflatie (www.prinsjesdag2009.nl, 12 maart 2010). In de
komende jaren zullen de Nederlandse huishoudens, onder meer door groeiende
werkloosheid, de crisis des te meer gaan voelen. De laatste jaren wordt ongeveer een kwart
van het huishoudenbudget uitgegeven aan recreatieve activiteiten én de uitgaven aan
recreatieve goederen stijgt nog altijd harder dan de uitgaven aan consumptieve goederen.
Met name de besteding aan cultuur, recreatie, horeca en hotels is hard gestegen.
Verschillende onderzoeken concluderen dat de
uitgaven aan vakantie & recreatie nauwelijks
beïnvloed worden door slechte economische
omstandigheden, hoewel mensen wel iets minder
aan verre vakanties uitgeven.(M. van Loon &
Berkers, 2008). Het huidige bestedingspatroon
aan recreatie en toerisme in Nederland is
weergegeven in figuur 47.

Figuur 47: Bestedingen toerisme in Nederland (Van Loon & Berkers, 2008).

6.8.5

Recreatieve trends

Elk jaar vieren Nederlanders gezamenlijk (één van) hun vakantie(s) in Nederland, dat in
2007 opliep tot 17,6 miljoen vakanties in Nederland. Het jaar ervoor was dat nog 200.000
vakanties hoger, maar de slechte zomer speelt hier een grote rol in. Het gevolg van slecht
weer was dat mensen met name de overnachtingen op kampeerterreinen gingen inruilen
voor een buitenlandse vakantie (zie bijlage 7). De belangrijkste trekpleisters voor
Nederlanders zijn de badplaatsen en het gebied rondom de Veluwe.
Gemiddeld komen er jaarlijks 10 miljoen buitenlanders naar Nederland voor vakantie,
voornamelijk uit de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië. Verder komen er ook
aanzienlijke aantallen Amerikanen en Aziaten naar Nederland. De Duitsers en Belgen komen
in het algemeen voor de watersport en kustwateren, terwijl de mensen uit Groot-Brittannië en
van andere continenten vooral voor de (oude) steden komen. Hoewel er minder Japanners
naar Nederland komen dan voorheen, is het aantal bezoeken vanuit China en India
toegenomen (van Loon & Berkers, 2008).

6.8.6

Trends in de vrijetijdsbesteding

In onderstaande paragrafen is er een overzicht van verschillende trends met betrekking tot
dagcreatie, verblijfsrecreatie, en het gedrag van de recreant.
De vrijetijdsbesteding in Nederland is de laatste jaren in uren afgenomen, maar in variatie
gegroeid. Door het gebrek aan vrije tijd, worden de verwachtingen van de beleving van de
resterende vrije tijd hoger. Verder geldt dat huidige recreatief gedrag gericht is op een
beleving, waar het beleven van authenticiteit en kleinschaligheid vermoedelijk een grotere rol
zal gaan spelen. Deels heeft dit te maken met de globalisering, met als gevolg toenemende
interesse in de regio. De invulling van recreatieve buiten-de-deur activiteiten door
Nederlanders is weergegeven in figuur 48. Wandelen voor plezier staat al jaren op één en
zal voorlopig ook blijven.
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Figuur 48: Buitenactiviteiten van minimaal een uur in miljoenen door Nederlanders in 2007 (van Loon & Berkers, 2008).

6.8.7

Dagrecreatie

Voor een beter beeld wat de doelgroep wil is het belangrijk te weten welke activiteiten
worden ondernomen. Figuur 49 laat zien dat sport en sportieve recreatie op nummer 1 staat
bij de dagtochten (Van Loon & Berkers, 2008).

Figuur 49: Dagtochten naar belangrijkste activiteit (van Loon & Berkers, 2008).

6.8.8

Verblijfsrecreatie

Als men kijkt naar 2009 blijkt dat Nederlanders niet bezuinigd hebben op hun vakantie in
eigen land. De omzet van kampeerterreinen en bungalow parken is zelfs gegroeid in 2009
ten opzichte van 2008. De
belangrijkste periode van deze vorm
van verblijfsrecreatie is het tweede en
derde kwartaal. Niet alleen het aantal
Nederlandse gasten nam toe, ook
waren er meer buitenlandse gasten
(M. van Loon & Berkers, 2008).
Figuur 50: Top vijf overnachtingen 2008 (NBTC, 2010).
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Figuur 50 laat zien dat kampeerterreinen in de lijst van de vijf meest bezochte vormen van
logiesaccommodaties`s een plaats heeft. Daaruit blijkt dat 21 procent van het totaal
overnachtingen van bijna 92 miljoen plaatsvindt op kampeerterreinen (NBTC, 2010).
Om nog meer inzicht te krijgen in de recreatieve trend met betrekking tot verblijfsrecreatie
wordt er verwezen naar onderstaande tabel (figuur 51). Deze laat zien dat in 2008
Nederlanders in eigen land ongeveer 2 tot en met 5 dagen ergens overnachten. Meer
inzicht in deze recreatieve trend is daarom ook erg belangrijk (NBTC, 2010).

Figuur 51: Vakantie van Nederlanders in Nederland (NBTC, 2010).

6.8.9

Gedrag recreant

Internetboekingen
Het boeken van vakanties op internet wordt steeds populairder. Tussen 2005 en 2009 is het
boeken van reizen, vakanties en accommodaties via het internet bijna verdubbelt! Het
gedrag van de consument laat dus zien dat dit een belangrijke gedragsverandering is (zie
figuur 52).

Figuur 52: Internetbezoekers en hun koopgedrag (NBTC, 2010).
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Oriëntatie vakantie
Een belangrijke informatiebron die recreanten gebruiken om zich te oriënteren voor een
vakantie zijn: internet (op de eerste plaats), familie/vrienden en kennissen, reisgidsen en
reisbureaus. Via een zoekmachine wordt de meeste websites bezocht. Daarnaast zijn de
websites een www.weekendjeweg.nl, van de VVV en de ANWB ook erg populair (zie figuur
53 en 54).

Figuur 53: Oriëntatie vakantie (NBTC, 2010)

Figuur 54: Bezochte website`s (NBTC, 2010)

Recreant zoekt informatie op internet
De drie meest belangrijke informatie wat mensen zoeken op internet met betrekking tot een
binnenlandse vakantie is: de algemene indruk van een vakantiebestemming, een geschikte
accommodatie en een indruk van het prijskaartje van een binnenlandse vakantie. Daarnaast
is de ligging ook erg belangrijk (zie figuur 55).

Figuur 55: Gezochte informatie op internet (NBTC, 2010)
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7

Analyse de Venen

7.1

Analyse enquête de Venen

Vraag 1: Heeft u weleens van de Venen gehoord?
Gehoord van de Venen

Vraag1
Ja
Nee
31,00%
Pies show counts

69,00%

Figuur 56: 69% van de ondervraagden heeft weleens van de Venen gehoord.

De Venen zijn bij de recreanten in het gebied een onbekende naam. „Ja, de Ronde Venen
bedoelt u toch?‟ is een veelgehoord antwoord (zie figuur 56). Om de recreatie en de
bijbehorende economie door middel van een hoge aantrekkingskracht te versterken, moet de
naamsbekendheid groter worden.
Vraag 2: U bevindt zich momenteel in de Venen, bent u hier het afgelopen jaar eerder
geweest?
Afgelopen jaar vaker een bezoek gebracht

Vraag2
Ja
Nee
31,00%
Pies show counts

69,00%

Figuur 57: 69% van de ondervraagden is eerder in dit jaar in de Venen geweest.
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Vraag2
Ja
Vraag1

Total
Nee

Ja

Ja

51

18

69

Nee

18

13

31

69

31

100

Total

Figuur 58: Statistische combinatie van antwoorden behorende bij vraag 1 & 2.

Uit de figuren 57 & 58 blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden eerder in het gebied
is geweest. Van de ondervraagden die eerder in het gebied zijn geweest kent ongeveer 2/3e
het gebied de Venen. Van de mensen die nooit in het gebied zijn geweest kent ongeveer
3/5e de Venen. De naamsbekendheid onder mensen die vaker terugkomen is hoger dan
onder mensen die voor het eerst het gebied bezoeken. Uit de statistische analyse blijkt dat er
geen significant verband is tussen de antwoorden van vraag 1 en 2.

Vraag 3: Wat voor locatie heeft u vandaag bezocht?

Frequentie
Valide

Percent

Valide
Percent

Oortjespad

31

23,5

23,5

Gefietst door het gebied

14

10,6

10,6

Vinkeveenseplassen

14

10,6

10,6

Kamerik

13

9,8

9,8

Zwaan

11

8,3

8,3

Woerden

10

7,6

7,6

Heinoomsvaart

8

6,1

6,1

Mijdrecht

7

5,3

5,3

Botshol

6

4,5

4,5

Bosdijk

3

2,3

2,3

Oudekerk aan de Amstel

3

2,3

2,3

Abcoude

2

1,5

1,5

Bodegraven

2

1,5

1,5

Woerdense Verlaat

2

1,5

1,5

Amstelkade

1

,8

,8

Forten

1

,8

,8

Plaswijk

1

,8

,8

Reeswijk

1

,8

,8

Tienhoven

1

,8

,8

Wilnis
Total

1

,8

,8

132

100,0

100,0

Figuur 59: De locaties welke de ondervraagden hebben bezocht gedurende hun bezoek aan de Venen.

De mensen bezoeken een groot aantal locaties en tussengebieden in de Venen (zie figuur
59). Uit de enquête blijkt dat vooral de Vinkeveense Plassen, Oortjespad, Kamerik, de
Zwaan en Woerden populaire recreatieve bestemmingen zijn in de Venen. De uitkomsten
zijn inherent aan de enquêtelocaties en daardoor mogelijk niet volledig representatief. Zeker
is wel dat de genoemde locaties op de dagen van enquêteren het drukst bezocht waren. Bij
deze vraag hebben ondervraagden meerdere antwoorden kunnen geven.
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Vraag 4: Hoe vaak komt u in de Venen?

Regelmaat van bezoek

6,00%

Vraag4
Dagelijks

18,00%
18,00%

Wekelijks
Maandelijks
1 keer per half jaar
1 keer per jaar
1e keer

14,00%

13,00%

31,00%

Figuur 60: Aantal bezoeken aan de Venen per jaar.

Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) geeft aan maandelijks (31%), wekelijks
(18%) of dagelijks (6%) de Venen te bezoeken (zie figuur 60). Daarentegen bezocht 18% het
gebied voor het eerst. De overige 27% bezoekt het gebied 1 of 2 keer per jaar. De meeste
bezoekers van de Venen zijn dus trouwe bezoekers en keren regelmatig terug.

Vraag1

Total

Wekelijks
14
20,3%
14,0%

Vraag4
1 keer per
Maandelijks
half jaar
26
9
37,7%
13,0%
26,0%
9,0%

Ja

Count
% within Vraag1
% of Total

Dagelijks
3
4,3%
3,0%

Nee

Count
% within Vraag1
% of Total

3
9,7%
3,0%

4
12,9%
4,0%

5
16,1%
5,0%

4
12,9%
4,0%

Count
% within Vraag1
% of Total

6
6,0%
6,0%

18
18,0%
18,0%

31
31,0%
31,0%

13
13,0%
13,0%

Total
1 keer per
jaar
8
11,6%
8,0%

e

1 keer
9
13,0%
9,0%

69
100,0%
69,0%

6
19,4%
6,0%

9
29,0%
9,0%

31
100,0%
31,0%

14
14,0%
14,0%

18
18,0%
18,0%

100
100,0%
100,0%

Figuur 61: Statistische combinatie van vraag 1 en 4.

Van de mensen die de Venen wekelijks of maandelijks bezoeken kent een ruime
meerderheid de Venen (zie figuur 61). Opvallend is dat van de mensen die dagelijks in het
gebied komen de verhouding 50/50 is. Een verklaring is het lage aantal recreanten dat
dagelijks in het gebied komt: de uitslag is niet representatief of bepaald door toeval. Van de
mensen die vrijwel niet tot nooit in het gebied komen, kent de helft de Venen. Vermoedelijk
zijn de mensen die niet tot nooit in het gebied komen, de mensen die van verder weg komen.
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Vraag 5: Welke informatiebronnen heeft u gebruikt om tot de beslissing te
komen om naar de Venen te gaan?
Gebruikte informatiebron

2,00%

Vraag5

16,00%

16,00%

Via vrienden, familie, kenissen

2,00%
4,00%

Via artikelen in bladeren
Via VVV of andere toeristische organisatie
Internet
Ik woon in de buurt
Ik kende het al van eerder bezoek
Anders

7,00%
Pies show counts

53,00%

Figuur 62: Gebruikte informatiebronnen om het gebied te bezoeken.

Een kleine meerderheid (53%) geeft aan in de buurt van de Venen te wonen en zodoende
het gebied bezocht (zie figuur 62). Veel andere recreanten kennen het gebied „via mijn neef,
die hier al sinds de jaren 60 een boerderij heeft‟ (16%) of van een eerder bezoek (eveneens
16%). Relatief weinig bezoekers bezoeken het gebied met behulp van de VVV, artikelen in
bladen, of het gebruik van internet.

Vraag 6: Met wie bent u hier vandaag?

Gezelschap

5,00%
6,00%

Vraag6

16,00%

Alleen
Vriend of vriendin
Stel zonder kinderen
Stel met jonge kinderen<12
Stel met oude kinderen>12

15,00%

Ander gezelschap <= 4 personen
Ander gezelschap 5-10 personen

Van de mensen die het
gebied bezoeken gaat
16% alleen (zie figuur 63)
24% met zijn of haar
partner. Opvallend is dat
bijna 20% het gebied met
5-10 personen bezoekt
en dat het aantal mensen
met kinderen slechts 13%
is.

Ander gezelschap >10 personen
2,00%

24,00%

Pies show counts

13,00%

19,00%

Figuur 63: Gezelschap van de
geënquêteerden.
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Vraag 7: Hoe bent u naar de Venen gekomen?
Vervoer

7,00%

Vraag7

1,00%
5,00%

De auto
De fiets
Te voet
Openbaar vervoer
Boot
46,00%

Pies show counts

41,00%

Figuur 64: Vervoersmiddel naar/in de Venen.

Veruit de meeste bezoekers gaan met de auto of de fiets naar het gebied (zie figuur 64). Van
het openbaar vervoer maakt een zeer kleine groep mensen gebruik. Van de mensen die te
voet en te fiets het gebied bezoeken mag worden aangenomen dat zij in de nabije omgeving
wonen.

Vraag 8: Hoeveel geld heeft u uitgegeven/ bent u van plan uit te geven in het
gebied?
Uitgaven

3,00%

Vraag8
0-10 euro
10-20 euro
40-50 euro

16,00%

Pies show counts

81,00%

Figuur 65: Waar geven de recreanten hun geld aan uit?

Veruit de meeste mensen geven op een dag 0 - 10 euro in het gebied, met name aan eten &
drinken (horeca). Slechts enkele recreanten kopen wel eens streekproducten „ik haal wel
eens pakkie melk bij de boer, en van die kaas..dat is tenminste echt kaas!‟. Souvenirs is
slechts één keer genoemd (zie figuur 65).
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Vraag 9: Welke activiteit onderneemt u zoal in de Venen?

Activiteiten in de Venen
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71

64

59

57
47

42

41

40

35

34

27

23

17

17

14

7

6

6

4

3

Figuur 66: Welke activiteiten voeren de mensen uit in het gebied?

Veruit de meeste van de ondervraagden fietsen wel eens in het gebied (zie figuur 66). Het
lage aantal paardrijders en ATB‟ers hangt samen met het ontbreken van een specifieke
infrastructuur voor deze activiteiten in de Venen. Bij deze vraag hebben ondervraagden
meerdere antwoorden kunnen geven.

Vraag 10: Maakt u vandaag gebruik van een speciale route?
Gebruik van speciale route

Vraag10

9,00%

Wandelroute
Fietsroute
Skeelerroute
18,00%

Geen
Pies show counts

1,00%

72,00%

Van de ondervraagden
gebruikt ongeveer een
kwart een fiets –of
wandelroute (zie figuur
67). Opvallend, daar er
een uitgebreid netwerk
van paden en routes in
het gebied aanwezig is. In
het algemeen genomen
zijn de routes relatief
weinig in gebruik, mogelijk
houdt dit verband met de
promotie van de routes
via websites of anders. Er
is verder geen significant
verband gevonden tussen
de wandelaars/fietsers en
het gebruik van speciale
routes.

Figuur 67: Percentage dat gebruik maakt van speciale routes.
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Vraag 11: Waarom brengt u vandaag een bezoek aan de Venen?
Reden van bezoek

Vraag11
gezelligheid
Beweging en uitdaging

27,00%

Ertussen uit
Educatie, kunst en cultuur

32,00%

Stilte en ontspanning
Pies show counts

1,00%
16,00%

24,00%

Figuur 68: Recreatiemotieven van de recreanten.

De meeste recreanten brengen bezoek aan het gebied op zoek naar „stilte en ontspanning‟,
gevolgd door
„gezelligheid „er tussen uit‟ en „beweging en uitdaging‟ (zie figuur 68). Veel mensen komen
„gewoon effe de week wegwaaien‟. Het lage aantal recreanten dat komt voor educatie, kunst
en cultuur heeft te maken met het landelijke karakter van het gebied. Alhoewel er wel
degelijk cultuur (historie) aanwezig is in het gebied.

Vraag 12: Welk rapportcijfer zou u het gebied geven?
N

Valid
Missing

Mean

100
0
7,86

Figuur 69: Gemiddelde rapportcijfer voor de Venen.

Een 7,86 is een prima gemiddelde, verder zijn er geen onvoldoendes uitgedeeld (zie figuur
69). De waardering voor het gebied is groot, uiteraard onder de mensen die wel het gebied
bezoeken.
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Vraag 13: Bent u van plan de Venen nog een keer te bezoeken in de toekomst?
Wederom bezoek van de Venen

6,00%1,00%

Vraag13
Ja
Misschien
Nee
Pies show counts

93,00%

Figuur 70: Wie komen er nog eens terug?

Veruit de overgrote meerderheid is van plan nog eens terug te komen in het gebied, 6%
twijfelt en 1 % zegt resoluut nee (kwam eigenlijk van de andere kant van het land). Voor veel
mensen is het gebied dus de moeite waard om nog eens terug te komen (zie figuur 70). Dit
komt overeen met de hoge waardering voor het gebied.

Vraag 14: Zou u een bezoek aan de Venen aanbevelen aan familie, vrienden en
kennissen?
Venen aanbevelen bij familie, vrienden, kennissen.

1,00%

3,00%

Vraag14
Ja
Misschien
Nee
Pies show counts

Uit deze vraag blijkt de hoge
waardering voor het gebied de
Venen en mond op mond
reclame is dus een drijvende
kracht van de marketing (figuur
71). Het is niet duidelijk hoeveel
mensen daadwerkelijk het gebied
aanraden aan familie of
kennissen. Uit vraag 5 valt op te
maken dat nu ongeveer 16% het
gebied kent via -via.

96,00%

Figuur 71: Wie raadt familie aan ook eens de Venen te bezoeken?
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Vraag 15: Wat waardeert u aan de Venen?

Valide

Frequentie
78

Percent
38,6

Valide
Percent
38,6

Natuur

35

17,3

17,3

Water

14

6,9

6,9

Rustige wegen

10

5,0

5,0

Vismogelijkheden

10

5,0

5,0

Unieke polderlandschap

9

4,5

4,5

Goede onderhoudsstaat

8

4,0

4,0

Toegankelijkheid

8

4,0

4,0

Authentiekheid

7

3,5

3,5

Recreatie mogelijkheden

5

2,5

2,5

Diversiteit van natuur

4

2,0

2,0

Vogels

4

2,0

2,0

Kindvriendelijkheid

2

1,0

1,0

Landelijkheid

2

1,0

1,0

Boerderijen

1

,5

,5

Buiten zijn

1

,5

,5

Toilet mogelijkheden

1

,5

,5

Niet te toeristisch

1

,5

,5

vrijheid

1

,5

,5

Rust,Ruimte,Landschap

Weinig
Total

1

,5

,5

202

100,0

100,0

Figuur 72: Wat wordt gewaardeerd in de Venen?

Een groot aantal mensen waardeert de rust, ruimte en landschap en/of de natuur (zie figuur
72). De vraag is wat zij onder natuur verstaan, de Venen is immers een cultuurlandschap
met natuurwaarden. „Ik hoop dat jullie niet je best doen met de enquête, want ik wil zo min
mogelijk recreanten zien hier‟. Veel bezoekers vinden de rust zo belangrijk, dat zij niet willen
dat er veel recreanten bijkomen. Bij deze vraag hebben ondervraagden meerdere
antwoorden kunnen geven.
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Vraag 16: Wat mist u in het gebied?

Valide

Frequentie
64

Percent
60,4

Valide
Percent
60,4

Horeca gelegenheid

7

6,6

6,6

Bos

4

3,8

3,8

Aparte fietspaden

4

3,8

3,8

Rustpunten

4

3,8

3,8

Faciliteiten voor kinderen

3

2,8

2,8

Oeverrecreatie

3

2,8

2,8

Barbecue mogelijkheid

2

1,9

1,9

Parkeerplaatsen

2

1,9

1,9

Strandje

2

1,9

1,9

Onduidelijke
bewegwijzering

1

,9

,9

Dieren

1

,9

,9

Paardrijpaarden

1

,9

,9

Pannenkoekenhuis

1

,9

,9

picknicktafels

1

,9

,9

Schuilplaatsen

1

,9

,9

Toiletten

1

,9

,9

Uitbagger verlaat vissen

1

,9

,9

Varende winkel

1

,9

,9

Winkels die open zijn op
zondag

1

,9

,9

Wandelpaden

1

,9

,9

106

100,0

100,0

Niets

Total

Figuur 73: Wat missen de recreanten in het gebied.

Ruim de helft (64%) van de bezoekers zijn zó tevreden over het gebied, dat zij niets aan het
gebied zou willen veranderen (zie figuur 73). Een aantal recreanten gaf aan, relatief weinig
horeca onderweg te zijn tegenkomen. Hier liggen mogelijkheden voor (potentiële)
ondernemers. De overige aantallen zijn dermate laag en bovendien zijn de genoemde
mogelijkheden aanwezig, dat mensen wellicht beter over de voorzieningen geïnformeerd
zouden moeten worden. Bij deze vraag hebben ondervraagden meerdere antwoorden
kunnen geven.
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Vraag 17: Wat is uw geboortejaar?
Geboortedatum

Geboortedatum geclusterd
1920 - 1939

11,00%

6,00%

1940 - 1959
1960 - 1979
1980 - 1995

Pies show counts

36,00%

47,00%

Figuur 74: Geboortejaren in categorieën.

Ongeveer de helft van bezoekers stamt uit de periode 1940 – 1959 (ongeveer de babyboom
plus een paar jaar extra). De overige bezoekers zijn geboren in de jaren zestig en zeventig
(zie figuur 74). Er zijn dus relatief weinig jonge recreanten (van na 1980). „Jongeren luisteren
toch enkel naar hiphop?‟, aldus een vrouw van hoge leeftijd. Omgekeerd liggen er dus
kansen om jongeren naar het gebied te trekken.
Er blijkt uit de statistische analyse dat er geen verband is tussen de leeftijd en de activiteiten
die de recreanten ondernemen.

Vraag 18: Waar komen de recreanten vandaan?

De meeste bezoekers
in de Venen komen uit
de provincie Utrecht en
de provincies Holland
(zie figuur 75).

Figuur 75: Uit welke provincie
komen de bezoekers?
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Vraag 19: Wat is u hoogst genoten opleiding?
Opleiding

4,00%

Vraag19

7,00%

Lager onderwijs
VBO/Mavo

20,00%
7,00%

HAVO/VWO
MBO
HBO
Universiteit
Pies show counts

27,00%
35,00%

Figuur 76: Opleidingsniveau van de ondervraagden.

Uit de gegevens van de ondervraagden blijkt dat, tegen het landelijke gemiddelde in, bijna de
helft van de ondervraagden hoog is opgeleid (HBO/Universiteit, zie figuur 76). Maar
percentueel gezien hebben de meeste mensen een Mbo-opleiding gedaan. Van de mensen
die slechts lager onderwijs hebben genoten, zijn de meeste mensen geboren voor 1950.

Vraag 20: Wat is uw geslacht?
Geslacht

Vraag20
Man
Vrouw
Pies show counts
42,00%

58,00%

Figuur 77: Man of vrouw?

Een meerderheid van de ondervraagden is man (zie figuur 77). Er is reden aan te nemen dat
dit op toeval berust, maar sommige vormen van recreatie worden meer door mannen
uitgevoerd (zoals vissen).
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7.2

Resultaten en analyse de Venen

De SWOT- analyse is een model waarin de sterke kanten (Strengths), zwakke kanten
(Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) worden getoond. De
SWOT analyse wordt ook toegepast op het gebied de Venen.
Sterke kanten
Het gebied krijgt een zeer hoog rapportcijfer van de bezoekers, het gemiddelde is een 7,86
en vooral de rust, ruimte en landschap wordt door 72% zeer gewaardeerd. De Venen
kenmerkt zich door zijn “kronkelige” polder- en “typische Hollandse landschap”. De openheid
in het gebied maakt het goed mogelijk om de bijzondere weidevogels te spotten. Er zijn vele
recreatieterreinen te vinden zoals het Oortjespad en de Vinkeveense plassen welke hoog
worden beoordeeld. Door de aanwezige watergangen is het mogelijk diverse gebieden te
bezoeken met de boot/kano en zijn er veel mogelijkheden om te vissen.
Ook is er diverse aanbod aan cultuurhistorie zoals molens, boerderijen, forten en kastelen.
Doordat veel agrarische ondernemers in het gebied behoefte aan extra inkomen verzorgen
zij recreatieve neven activiteiten zoals poldersporten, boerengolf en kanoën.
Zwakke kanten
Vanaf de stations Woerden, Abcoude en Breukelen is het gebied slecht bereikbaar. Er rijden
zeer weinig bussen die echt het gebeid in gaan en ook bij recreatieterreinen stoppen.
Voor mensen die met de auto komen en bekend zijn in het gebied zijn de recreatieterreinen
goed vindbaar, maar voor de mensen van buitenaf is het erg lastig het gebied te vinden
omdat het gebied niet duidelijk wordt aangegeven door bordjes.
De naamsbekendheid van het gebied is zeer zwak. Veel mensen die geënquêteerd werden
associeerden de Venen met de Ronde Venen en 31% had zelfs nog nooit van het gebied
gehoord. Op de internetsite is voor recreanten niet duidelijk te zien wat voor recreatie er
mogelijk is en op welke locatie. Op landelijk niveau wordt door 93% van de recreanten
gebruik gemaakt van internet voordat ze naar een gebied gaan, bij de Venen is dat slechts
7%. In het gebied komen erg weinig jongeren, dit kan te maken hebben met de interesses
van de jongeren. In het gebied is erg weinig horeca te vinden. De horeca die aanwezig is, ligt
dan niet verspreid in het gebied, dus de dekking van de horeca is erg laag.
De verschillende recreatieterreinen liggen erg verspreid door het gebied, de kernpunten
liggen dus ver uit elkaar, hierdoor kost het veel tijd kost om van plek naar plek te komen.
Kansen
Wanneer de naamsbekendheid van het gebied groter is, zullen waarschijnlijk meer mensen
het gebied gaan bezoeken.
Waar ook een kans ligt is om mensen regelmatiger terug te laten keren in het gebied. Nu
komt slechts 45% van de mensen maar 1 keer per half jaar of 1 keer per jaar terug.
De meeste mensen die naar het gebied komen, komen daar omdat ze in de buurt wonen. Er
liggen grote kansen om mensen te informeren via internet, VVV of recreatieve bladen. Zo
kunnen er ook mensen van buiten het gebied gelokt worden.
Wanneer er meer aandacht komt voor de mogelijkheden van het volgen van routes zullen
misschien meer mensen naar de Venen komen die graag fietsen, wandelen, kanoën of
skeeleren. Door de bevolkingsgroei in de Randstad zal het aantal potentiële bezoekers
toenemen, ook door de vergrijzing zal het aantal bezoekers mogelijk toenemen.
Gepensioneerde zullen opzoek naar een andere dagbesteding, waardonder wandelen en
fietsen.
Vooral vanuit Amsterdam kunnen veel toeristen komen die het typische Hollandse landschap
willen zien. Per jaar bezoeken zo‟n 10 miljoen buitenlandse toeristen Nederland.
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Bedreigingen
De mogelijkheid bestaat dat wanneer steden als Utrecht, Amsterdam, Woerden en Alphen
a/d Rijn willen uitbreiden, dat in het gebied van de Venen doen. Hierdoor zouden er delen
van de Venen onder druk komen te staan of delen zelfs verdwijnen.
De ruimte en het landschap worden erg gewaardeerd door de bezoekers. Wanneer er steeds
meer boerderijen verdwijnen door te lage inkomen, zal het landschap veranderen waardoor
het open landschap verdwijnt. De rust en de weinige recreanten werden als plus punten
genoemd door veel bezoekers. Wanneer het recreantenaantal toeneemt, kan het zijn dat de
waardering van het gebied afneemt. Er wordt zeer weinig geld uitgegeven in het gebied, om
het gebied gezond te houden moeten bedrijven financieel gezond blijven anders trekken
deze weg uit het gebied. De komende jaren wordt er veel bezuinigd door de overheid. Dit
kan nadelige gevolgen hebben voor het gebied. Waardoor er minder geld wordt geïnvesteerd
in de Venen. Langdurige processen bij vergunningverlening aan ondernemers kan een
bedreiging zijn voor het gebeid. Hierdoor zou de draagvlak af kunnen nemen bij deze groep
om veranderingen aan te brengen in gebied.

7.3

SWOT de Venen

Sterke kanten

Zwakke kanten

- Bereikbaarheid met auto en fiets.
- Een hoog gemiddeld rapportcijfer van 7,86.
- Waardering van de rust, ruimte en landschap.
- Bijzondere weidevogels.
- Zeer veel recreatieterreinen aanwezig.
- Zeer veel vismogelijkheden.
- Diverse recreatieve infrastructuur.
- Veel watergangen en zwemmogelijkheden.
- Veel cultuurhistorie.
- Veel animo onder agrarische ondernemers voor recreatieve
nevenactiviteiten.
- Dagrecreatie is niet kwetsbaar voor een kwakkelende
Economie.

- Slecht bereikbaar met openbaarvervoer vanaf de
stations.
- Gebied wordt niet goed aangegeven met bordjes
waardoor de vindbaarheid matig is.
- Weinig informatie over de Venen op internet te
vinden.
- Zeer weinig mensen die na 1980 geboren zijn
bezoeken het gebied.
- Onregelmatige verspreiding horecagelegenheden.
- Uitgestrektheid: verschillende kernpunten liggen
te ver van elkaar vandaan om te bezoeken.
- Lage naamsbekendheid.

Kansen

Bedreigingen

- Grotere naamsbekendheid creëren.
- Veel recreanten komen slechts maandelijks terug.
- Gebruik maken van internet, VVV, of recreatieve bladen.
- Meer mensen kunnen gebruik maken van een route.
- Groot deel recreanten bereid terug te keren naar het gebied.
- Bevolkingsgroei van de Randstad tot 2035.
- Vergrijzing (senioren houden van dagrecreatie in de nabije
omgeving).
- Besteding aan recreatie neemt absoluut en percentueel toe.
- Ongeveer 10 miljoen buitenlandse toeristen jaarlijks in
Nederland, deze kunnen ook naar het gebied getrokken
worden.
- Er kunnen meerdere kampeerterreinen komen, deze zijn vrij
populair onder recreanten/toeristen.
- Internetpagina: vele mensen raadplegen internet alvorens
iets te ondernemen.

- Verstedelijking vanuit Utrecht,
Amsterdam,Woerden en Alphen a/d Rijn, deze
steden dreigen uit te breiden in het gebied.
- Inkomsten uit landbouw nemen over het geheel
genomen af (economische situatie in het gebied
verslechterd).
- Kwaliteit van de ervaring in het gebied neemt af bij
hoge bezoekersaantallen.
- Er wordt heel weinig geld uitgegeven in het gebied.
- Bezuinigingen vanuit de overheid.
- Geen slechtweer voorzieningen.
- Bureaucratie bij vergunningverlening.
- Gebrek aan draagvlak bij bewoners.

Figuur 78: SWOT–analyse van de Venen
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8

Visie de Venen

Bereikbaarheid & vindbaarheid
Het gebied is goed bereikbaar voor mensen uit de buurt zowel per fiets als per auto. Maar
voor mensen buitenaf die met de auto moet de vindbaarheid verbeterd worden. Het is
onduidelijk waar het gebied begint en waar mensen naar toe moeten rijden. Dit kan
voorkomen worden door goede bewegwijzering aan te leggen, al te beginnen vanaf te
snelweg. Deze leiden naar de parkeerplaatsen langs het gebied. Om de kleinere wegen te
ontlasten van auto‟s, kunnen er 4 centrale punten aangelegd worden waar auto‟s geparkeerd
kunnen worden aan de rand van het gebied. Zo worden recreanten tevens gestimuleerd om
gebruik te maken van de fiets om het gebied in te trekken. Dit kan o.a. bij de 3 stations in het
gebied. Recreanten zouden dan gratis hun auto kunnen parkeren voor de hele dag. En
vanuit hier dan hun dagje de Venen beginnen.
Fietsverhuur kan verbeterd en uitgebreid worden in Woerden, Breukelen, de Ronde Venen
en Kamerik. Zodat hier goedkoop fietsen gehuurd kunnen worden, ook op zon- en
feestdagen. Mensen worden op deze manier gestimuleerd om de auto te laten staan. Vanuit
Amsterdam kan er een fietstocht speciaal voor buitenlandse toeristen opgezet worden. Deze
zullen met een gids het gebied intrekken langs het Hollandse polderlandschap.
Informatievoorziening/marketing
Via de Groene Hart website (www.groene-hart.nl) kan er op een interactieve kaart geklikt
worden. Hierin staan de verschillende gebieden per kleur aangegeven, de Venen worden
hierbij ook als apart gebied aangemerkt. Wanneer degene hierop klikt wordt hij/zij
doorgestuurd naar de website van de Venen. Hierop kan de recreant kiezen in welke deel
van de Venen er gerecreëerd zal worden. Wanneer de recreant een omgeving gekozen heeft
krijgt deze te zien welke recreatieterreinen in de buurt liggen. Uitgebreide informatie over de
verschillende routes in de buurt en welke andere recreatieve activiteiten ondernomen kunnen
worden, zullen ook op de website weergegeven kunnen worden. Een “best practise” van een
dergelijke website is te vinden op www.veluwe.nl, de website van het Gelderlandse
natuurgebied biedt hapklare informatie over activiteiten en mogelijkheden.
Daarnaast is het goed om diverse recreatieboekjes uit te brengen; een voor wandelingen,
een voor fietsen en een voor varen. Zo wordt de informatie goed uitgesplitst en kunnen
mensen keuzes maken welke ze aanschaffen. Hiervoor kan een klein bedrag gevraagd
worden en het kan verkocht worden bij de VVV, gemeentes en recreatieve ondernemingen.
Er wordt tevens een gratis folder uitgebracht waarin beknopte informatie over de
verschillende recreatieve mogelijkheden staan en een verwijzingen naar de boekjes.
Om de naamsbekendheid van het gebied te vergroten en de kernkwaliteiten te benadrukken,
zal er veel aan marketing gedaan moeten doen. De huidige naamsbekendheid is laag, maar
recreanten weten het gebied wel al te vinden. Het Groene Hart kent een grotere
naamsbekendheid van de Venen, het is daarom verstandig om te benadrukken dat de Venen
in het Groene Hart liggen (vandaar het gebruik van de Groene Hart website), met daarnaast
mogelijkheden voor oever– en waterrecreatie in de Vinkeveense Plassen: m.a.w. de Venen
heeft een uitgebreid aanbod. Het Groene Hart moet als overkoepelende organisatie dienen
voor de Venen en andere gebieden in het groene hart. Voor het trekken van (buitenlands)
toeristen uit Utrecht en met name Amsterdam is er tevens een belangrijke rol voor de
website weggelegd: de website van de Venen moet in het geheel te lezen zijn in het Engels
en bij voorkeur nog in andere talen. Op deze manier kan de Venen hét landelijke gebied
worden waar toeristen het landelijk gebied van Nederland in essentie kunnen en moeten
beleven, zoals de Keukenhof bij Lisse.
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Zoals uit de SWOT- analyse blijkt, heeft het gebied de Venen vele sterke kanten en
mogelijkheden. De bezoekers van het gebied zijn bovendien uitermate tevreden over het
gebied en bezoeken het gebied veelal meerdere malen per jaar. Veel van deze bezoekers
komen uit de directe omgeving van de Venen.
Landschap
Vanwege de grote waardering voor de rust, ruimte en landschap, zal er in de toekomst het in
stand houden centraal staan in het onderhoud van het gebied. Wel is het goed als er naast
Botshol nog een ander natuurgebied aangelegd wordt, omdat deze niet goed bereikbaar is
voor mensen uit het zuidelijke deel van het gebied. Bij het nieuwe natuurgebied kunnen ook
vogel kijkhutten aangelegd worden om vogelaars te trekken en recreanten de natuur van
dichtbij te laten beleven. Om het landschap wat afwisselender te maken, kan er op diverse
plekken wat middelhoge begroeiing aangelegd worden.
Voorts moet er permanent in de samenhang van het landschap en de cultuurhistorie
geïnvesteerd moeten worden, alleen op deze wijze zal de Venen haar aantrekkingskracht
behouden.
Agrariërs moeten gestimuleerd worden om de landschappelijke kwaliteiten van de Venen in
stand te houden. Hierbij zou een subsidiepot uitkomst kunnen bieden, zodat het behoud van
landschap niet ten koste gaat van de agrariërs.
Daarnaast is het goed om de cultuurhistorie meer te benadrukken in het gebied. Dit kan door
middel van een speciale mp3 route langs cultuurhistorische attracties. Zo krijgen recreanten
een andere beleving van het gebied wanneer ze informatie over de cultuurhistorie krijgen.
Horeca
De horeca is onregelmatig verspreid over het gebied. Er liggen op dit gebied kansen voor
ondernemers van horeca bedrijven. Een meerderheid van de mensen in het gebied geeft
aan weleens horeca te bezoeken in het gebied. Met name kleinere horeca voor een klein
bedrag, heeft een grote kans: kopje koffie met taart langs de weg. Dit soort horeca is een
mogelijke nevenactiviteit voor diverse boeren in het gebied. Ook op het gebied van
vergaderen en zakelijke bijeenkomsten zijn er mogelijkheden, alhoewel er op deze
mogelijkheden al in Kamerik goed wordt ingesprongen.
Door streekproducten bij agrariërs te ontwikkelen, zal er vermoedelijk meer geld worden
uitgegeven door recreanten. Ze zouden dit goed moeten promoten met borden langs de kant
van de weg. De streekproducten moeten dan wel de naam van de Venen krijgen en niet van
Het Groene Hart.
Recreatie
Afnemende inkomsten uit landbouw dwingen de ondernemers in het gebied creatief te zijn
om nieuwe inkomsten te vergaren. Zoals heden ten dage al merkbaar is, zetten veel boeren
in op recreatie en dat zal alleen maar gaan groeien. De ondernemers, de recreanten, de
natuurorganisaties en de overheden kunnen gezamenlijk een prachtig recreatief groen
gebied in stand houden en kwalitatief verbeteren.
Om te voorkomen dat niet alleen de Nederlandse bevolking vergrijst, moet de jongere
inwoner van Utrecht geattendeerd worden op de mogelijkheden in de Venen. Individuele
ondernemers, zoals in de omgeving van Kamerik en de Vinkeveense Plassen, spelen hier al
handig op in door avontuurlijke activiteiten aan te bieden zoals waterskiën en poldertochten.
Door vergrijzing zal het aantal recreanten vermoedelijk toenemen. Gepensioneerde zoeken
een andere dagbesteding en zullen vaker een dagje weggaan.
Door de druk van de bevolkingsgroei, blijft de vraag naar ruimte altijd stijgen. Echter, de
bezoekers benoemen in groten getale de rust en het landschap als de kernkwaliteiten van
het gebied. Om deze kwaliteiten te behouden en verbeteren, zullen ingrepen in de Venen tot
het minimum beperkt moeten worden. Voorts moet er permanent in de samenhang van het
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landschap en de cultuurhistorie geïnvesteerd moeten worden, alleen op deze wijze zal de
Venen haar aantrekkingskracht behouden.
De komende decennia zal, mits de verstedelijking wordt tegengegaan, de aantrekkingskracht
van de Venen op recreanten alleen maar kunnen toenemen. Alles wijst erop: de vergrijzing,
de bevolkingsgroei, de groeiende behoefte aan recreatie en bereidwillige bevolking van de
Venen.
Marickenland
Bij het Oortjespad zijn diverse recreatievoorzieningen gekoppeld. Zoals een picknickweide,
kinderboerderij, horeca en sportieve recreatie. Door de aanwezigheid van diverse activiteiten
en mogelijkheden is Oortjespad een publiekstrekker. Wanneer alle voorzieningen worden
gekoppeld, zoals het plan is bij Marickenland, zal dit als centraal startpunt gezien worden
voor veel mensen. Veel mensen zullen hier hun wandeling, fietstocht of dagje uit starten. Dit
zal de naamsbekendheid van het gebied vergroten en meer recreanten trekken omdat het
een uitbreiding van de voorzieningen is.
Water
Water is een van de sterkste kanten van het gebied. Veel mensen geven aan weleens te
varen, zwemmen of langs het water te zitten. Omdat er nu alleen voor kano‟s en fluisterboten
routes zijn uitgezet, zou het zeer goed zijn om verbindingen te creëren tussen de
Vinkeveense plassen, de Nieuwkoopse plassen en de Loosdrechtseplassen. Zo kunnen ook
grotere plezierboten genieten van het vele water in het gebied. Daarnaast kunnen er
fluisterboot excursies worden opgezet om recreanten zonder boot ook de ervaring van het
bekijken van het gebied via het water mee te geven. Door de waterinfrastructuur voor onder
meer plezier vaart over het gehele gebied te versterken, zullen de recreanten via het water
zich makkelijk kunnen verplaatsen naar het zuidelijk gedeelte van de Venen.
Bij de Vinkeveense plassen komen jaarlijks erg veel duikers. Door hun te stimuleren meer
geld uitgegeven in het gebied, zullen er veel extra inkomsten worden gegenereerd. Dit kan
door het verbeteren van de voorzieningen voor verblijfsrecreatie rond de plassen.
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9

Conclusies

9.1

De Utrechtse Waarden











9.2













De Utrechtse Waarden wordt beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.
De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte en landschap.
89% van de bezoekers geeft aan niks te missen in het gebied.
Centraal gelegen, vlakbij Woerden, Leiden, Gouda, Utrecht en Amsterdam.
Met name wandelen en fietsen zijn erg populair.
Het begrip de Utrechtse Waarden is nog erg onbekend bij de bezoekers.
Slecht bereikbaar met openbaar vervoer.
De bevolkingsgroei in met name de randstand, vergrijzing en toename in recreatie zal
de druk op de Utrechtse Waarden de komende decennia vergroten.
Agrariërs kunnen inspelen op de groeiende vraag naar recreatie en kiezen voor
agrarische recreatie en een „authentieke‟ horecagelegenheid aanbieden.

De Venen
De kernkwaliteiten van het gebied zijn de landelijkheid, de cultuurhistorie en de rust.
De dekking van het openbaar vervoer is laag en kan verbeterd worden.
Er wordt veel geïnvesteerd in recreatie door ondernemers en overheden,
nevenactiviteiten onder boeren zijn een belangrijke economische factor.
De bezoekers van de Venen zijn zeer te spreken over het gebied en geven de Venen
gemiddeld een 7,86 en willen weinig veranderen aan het gebied.
72% van de bezoekers maakt geen gebruik van een speciale route.
De vergrijzing, de groeiende besteding aan recreatie en de bevolkingsgroei zal leiden
tot een groeiende vraag naar recreatie in het landelijke gebied in de toekomst, vooral
rond de Randstad.
De recreanten geven vrij weinig geld uit in het gebied. Meer horeca in het gebied zou
deze bestedingen kunnen vergroten.
Technologische ontwikkelingen bieden grote mogelijkheden om de
aantrekkingskracht op het gebied te vergroten. In het bijzonder door verbetering van
de website en GPS-mogelijkheden kan de informatievoorziening aan recreanten
vergroot worden. Ook de merknaam de Venen kan via deze route versterkt worden.
De cultuurhistorische elementen zijn geen reden om de Venen te bezoeken, terwijl er
een rijke historie aanwezig is. In de marketing van de Venen kan meer aandacht
besteedt worden aan cultuurhistorie.
De bebouwingsdruk vanuit de Randstad vormt een bedreiging voor het landelijk
gebied. Om de kernkwaliteiten van de Venen te behouden, dient er zo min mogelijk
(landschapvervuilend) gebouwd te worden.
De afstanden tussen de verschillende recreatieterreinen is te groot.
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10

Aanbevelingen

10.1 De Utrechtse Waarden










Vanwege de toenemende druk op de Utrechtse Waarden in de komende decennia
kunnen agrariërs hun activiteiten uitbreiden naar horeca om zo aan de vraag te
voldoen. Op deze wijze kunnen agrariërs ook hun afnemende inkomsten uit de
landbouw en/of veeteelt compenseren. Hierbij wordt aanbevolen de agrariërs te
steunen in hun eventuele uitbreiding naar nevenactiviteiten.
De naamsbekendheid en bekendheid van het gebied de Utrechtse Waarden is erg
laag. Wanneer de naam meer grip krijgt onder de bevolking en recreanten, zullen
waarschijnlijk meer mensen gebruik maken van het gebied. Samenwerking met
andere groene hart organisaties is hierbij heel erg belangrijk! De marketing zal ook
het beste kunnen verlopen via sites zoals www.groenehart.nl, www.groene-hart.nl en
www.groenehartkloppendhart.nl. Niet te vergeten zal er ook op de webpagina van de
nationale landschappen een goede doorklik link naar de Utrechtse Waarden moeten
komen. Een aanvullend onderzoek over de beste marketingtechnieken om de
Utrechtse Waarden beter op de kaart te zetten wordt aanbevolen.
Het openbaar vervoer wordt nauwelijks gebruikt en het gebied is lastig te bereiken.
Een uitbreiding van het openbaar vervoer en betere informatievoorziening op de
dichtstbijzijnde stations en op de website van de Utrechtse Waarden zal leiden tot
een betere bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied.
Arrangementen aanbieden onder verschillende ondernemers en musea zal het voor
mensen makkelijker maken om bepaalde bezienswaardigheden en
recreatievoorzieningen te bezoeken die anders over het hoofd worden gezien. Een
boekingssysteem voor meerdere ondernemers sluit hierbij aan.
De infrastructuur in het gebied moeten worden verbeterd, hierbij worden sommige
wegen waar het kan verbreed. Het plaatsen van bewegwijzering en informatieborden
leidt tot een overzichtelijkere blik van het gebied en een hogere waardering van de
Utrechtse Waarden.

10.2 De Venen








Onder bezoekers van de Venen is de naamsbekendheid niet erg hoog, maar de
waardering voor het gebied wel. Om meer mensen vanuit stedelijk gebied het
landelijk gebied te laten bezoeken, dient de naamsbekendheid en de redenen van
aan/of afwezigheid onder de potentiële bezoekers uit stedelijke gebieden onderzocht
worden. Op deze manier kunnen knelpunten worden opgelost.
De website van de Venen dient klantvriendelijk te worden ingericht en onder de
paraplu van het Groene Hart geschaard moeten worden.
Om meer mensen met het openbaar vervoer naar het gebied te trekken, moet er
geïnvesteerd worden in het busnetwerk of anderszins oplossingen gezocht te worden
voor de vervoersproblemen.
Het stimuleren van het gebruik van technologische middelen onder ondernemers
versterkt de aantrekkingskracht van het gebied en kan de Venen voorop doen lopen
op nationaal niveau. Ook speciaal aangelegde routes kunnen via deze weg
gepromoot worden.
Het stimuleren van meer (gespreide) horeca onder ondernemers zal tot meer
bestedingen door recreanten leiden.
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11

Vergelijking

Vergelijking inventarisatie
Overeenkomsten
Beide gebieden grenzen aan een aantal grotere steden zoals Utrecht en Woerden.
Daarnaast is water een belangrijke schakel in beide gebieden. De landschappelijke
kwaliteiten van beide gebieden lijken ook erg op elkaar, deze voornamelijk ontstaan door
ontginningen. Daarnaast is de aanwezigheid van cultuurhistorie is ook een overeenkomst.
Beide gebieden liggen ingeklemd door snelwegen en hierdoor goed bereikbaar vanaf deze
wegen. Het openbaarvervoer is in beide gebieden erg slecht.Ook de horeca is matig
verspreid. De gebieden zijn slecht vindbaar, hier ontbreekt de juiste bewegwijzering.
Daarnaast ontbreekt er voldoende en degelijke informatie op een internetsite voor beide
gebieden.
Verschillen
Een groot verschil is dat er in de Venen volop zwemmogelijkheden zijn, terwijl dit ontbreekt in
de Utrechtse Waarden. In de Utrechtse Waarden zijn er weinig faciliteiten voor kinderen,
terwijl dit in de Venen wel goed geregeld is in de vorm de faciliteiten bij het oortjespad. De
Venen zijn uitgestrekter dan de Utrechtse Waarden.
Vergelijking enquête uitkomsten
Overeenkomsten
Recreanten waarderen de rust, ruimte en landschap in zowel de Utrechtse Waarden als in
de Venen. Uit de enquêtes blijkt dat in beide gebieden er veel gefietst, gewandeld en natuur
bezocht wordt. Beide gebieden worden voornamelijk bezocht met de auto en fiets en amper
met het openbaarvervoer. In beide gebieden wordt internet nauwelijks geraadpleegd om tot
de beslissing te komen om het gebeid te bezoeken. Een andere belangrijke overeenkomst is
dat er heel weinig geld wordt uitgegeven. Ook wordt er weinig gebruik gemaakt van routes in
de gebieden. Cultuurhistorie is nauwelijks een reden om de gebieden te bezoeken.
Recreanten geven bij beide gebieden aan graag terug te willen komen en dit ook aan te
willen bevelen bij familie, kennissen en vrienden. Jongeren zijn in beide gebieden
ondervertegenwoordigd.
Verschillen
De Utrechtse Waarden is als naam nog veel minder bekend bij de recreanten dan de Venen.
De groep recreanten die de Utrechtse Waarden dagelijks bezoeken is een stuk groter dan in
de Venen. In de Utrechtse Waarden komen nog meer mensen voor stilte en ontspanning
naar het gebied dan in de Venen.
Vergelijking visie
Opvallende overeenkomsten zijn de visie over het maken van een website onder de paraplu
van het Groene Hart. Daarnaast dat er te verwachte valt dat agrariërs nevenactiviteiten
zullen gaan ontwikkelen.
Een verschil is dat de Venen parkeerplaatsen buiten het gebied wil, om het gebied te
ontlasten van auto verkeer, terwijl de Utrechtse Waarden juist op sommige plekken wegen
wil verbreden voor een betere doorstroming van het autoverkeer.
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Bijlage 1:

Naam:
Locatie:
Datum:
Tijd:
Weer:

Enquête onder bezoekers van
het gebied de Utrechtse Waarden

1. Heeft u weleens van de Utrechtse Waarden gehoord?
o Ja
o Nee
2. U bevindt zich momenteel in de Utrechtse Waarden, bent u hier afgelopen jaar eerder geweest?
o Ja
o Nee
3. Welke van de onderstaande bezienswaardigheden in de Utrechtse Waarden heeft u bezocht?
(meerdere antwoorden mogelijk)
4. Welke bezienswaardigheden spreken u het meeste aan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Bezocht Ja
Nee
Steden
IJsselstein
Linschoten
Lopik
Montfoort
Oudewater
Haastrecht

Aansprekend

Ja

Nee

Lanschappelijke kenmerken
Karakteristiek boerderijen
De weidse veenweiden
Het copelandschap
Uiterwaarden van de Lek
Oude Hollandse Waterlinie
Rivieren/waterlopen
De Hollandse IJssel
De Lek
De Vlist
Lange Linschoten
Cultuurhistorie/overig
Heksenwaag
Landgoed Linschoten
Bezoekerscentrum de Utrechtse Waarden
Poldermolen Polsbroek
De Eendenkooi ‘ Het Beloken Land
De Uitkijktoren (bij Willeskop)
Gerbrandytoren (in IJsselstein)
5. Hoe vaak komt u in de Utrechtse Waarden?
o Dagelijks
o Wekelijks
o Maandelijks
o 1 keer per half jaar
o 1 keer per jaar
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o Nooit
6. Welke informatiebronnen heeft u gebruikt om tot de beslissing te komen om naar de Utrechtse
Waarden te gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Via vrienden, familie, kennissen
o Via artikelen in bladen
o Via VVV of andere toeristische organisatie
o Internet
o Ik woon in de buurt
o Ik kende het al van eerder bezoek
o Anders, namelijk
7. Met wie bent u hier vandaag?
o Alleen
o Vriend of vriendin
o Stel zonder kinderen
o Stel met jonge kinderen (gemiddeld jonger dan 12)
o Stel met oudere kinderen (gemiddeld ouder dan 12)
o Ander gezelschap <=4 personen
o Ander gezelschap 5-10 personen
o Ander gezelschap >10 personen
8. Hoe bent u naar de Utrechtse Waarden gekomen?
o De auto
o De fiets
o Te voet
o De motor
o Openbaar vervoer
o Anders, namelijk………………………
9. Hoeveel geld heeft u uitgegeven/ bent u van plan uit te geven in het gebied?
o 0 – 10 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 20 – 30 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 20 – 30 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 30 – 40 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 40 – 50 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o > 50 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
10. Welke activiteit onderneemt u zoal in de Utrechtse Waarden?
o Wandelen
Ja / Nee
o Fietsen
Ja / Nee
o Waterrecreatie
Ja / Nee
o Bezoeken horeca gelegenheid
Ja / Nee
o Natuur bezoeken
Ja / Nee
o Vissen
Ja / Nee
o Oeverrecreatie
Ja / Nee
o ATB-en
Ja / Nee
o Paardrijden
Ja / Nee
o Bezoek cultuurhistorische attractie
Ja / Nee
o Bezoek bezienswaardigheid
Ja / Nee
o Skeeleren
Ja / Nee
o Hond uitlaten
Ja / Nee
o Picknicken
Ja / Nee
o Zonnen
Ja / Nee
o Zwemmen
Ja / Nee
o Kanoën
Ja / Nee
o Evenementen
Ja / Nee
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o Mennen
Ja / Nee
o Anders, nl…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
11. Maakt u vandaag gebruik van een speciale route?
o Wandelroute
o Fietsroute
o Knooppuntroute Fiets / Wandel

o Kanoroute
o Skeelerroute

12. Waarom brengt u vandaag een bezoek aan de Utrechtse Waarden? Graag één antwoord aankruisen.

o
o
o
o
o

Gezelligheid
Beweging en uitdaging
Ertussen uit
Educatie, kunst en cultuur
Stilte en ontspanning

13. Welk rapportcijfer zou u het gebied geven? Graag één antwoord aankruisen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. Bent u van plan de Utrechtse Waarden nog een keer te bezoeken in de toekomst?
o Ja
o Misschien
o Nee,waarom niet……………………..
15. Zou u een bezoek aan de Utrechtse Waarden aanbevelen aan familie, vrienden en kennissen?
o Ja
o Misschien
o Nee, waarom niet……………………….
16. Wat waardeert u aan de Utrechtse Waarden?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
17. Wat mist u in het gebied?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
18. Wat is uw leeftijd?
………………………..
19. Wat is uw postcode?
…..…..…..…..…..….
20. Wat is u hoogst genoten opleiding?
o Lager onderwijs
o VBO/ MAVO
o HAVO/ VWO
o MBO
o HBO
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21.

o Universiteit
○ Man

○ Vrouw
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Bijlage 2: Enquête onder bezoekers van het gebied
Venen

Naam:
Locatie:
Datum:
de
Tijd:
Weer:

Duur enquête: 5 minuten ongeveer
1. Heeft u weleens van de Venen gehoord?
o Ja
o Nee
2. U bevindt zich momenteel in de Venen, bent u hier het afgelopen jaar eerder geweest?
o Ja
o Nee
3. Wat voor locatie heeft u vandaag bezocht?
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Hoe vaak komt u in de Venen?
o Dagelijks
o Wekelijks
o Maandelijks

o 1 keer per half jaar
o 1 keer per jaar
o Nooit

5. Welke informatiebronnen heeft u gebruikt om tot de beslissing te komen om naar de Venen te gaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o Via vrienden, familie, kennissen
o Ik woon in de buurt
o Via artikelen in bladen
o Ik kende het al van eerder bezoek
o Via VVV of andere toeristische organisatie
o Anders, namelijk
o Internet
6. Met wie bent u hier vandaag?
o Alleen
o Vriend of vriendin
o Stel zonder kinderen
o Stel met jonge kinderen (gemiddeld jonger
dan 12)

o Stel met oudere kinderen (gemiddeld

7. Hoe bent u naar de Venen gekomen?
o De auto
o De fiets
o Te voet

o De motor
o Openbaar vervoer
o Anders, namelijk………………………

ouder dan 12)

o Ander gezelschap <4 personen
o Ander gezelschap 5-10 personen
o Ander gezelschap >10 personen

8. Hoeveel geld heeft u uitgegeven/ bent u van plan uit te geven in het gebied?
o 0 – 10 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 20 – 30 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 20 – 30 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 30 – 40 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o 40 – 50 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
o > 50 euro
Eten & drinken / Souvenirs / Entreegelden/ Streekproducten/ Anders:
9. Welke activiteit onderneemt u zoal in de Venen?
o Wandelen
Ja
o Fietsen
Ja
o Waterrecreatie
Ja
o Bezoeken horeca gelegenheid
Ja
o Natuur bezoeken
Ja
o Vissen
Ja
o Oeverrecreatie
Ja

/ Nee
/ Nee
/ Nee
/ Nee
/ Nee
/ Nee
/ Nee
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ATB-en
Ja / Nee
Paardrijden
Ja / Nee
Bezoek cultuurhistorische attractie
Ja / Nee
Bezoek bezienswaardigheid
Ja / Nee
Skeeleren
Ja / Nee
Hond uitlaten
Ja / Nee
Picknicken
Ja / Nee
Zonnen
Ja / Nee
Zwemmen
Ja / Nee
Kanoën
Ja / Nee
Evenementen
Ja / Nee
Mennen
Ja / Nee
Anders, nl…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

10. Maakt u vandaag gebruik van een speciale route?
o Wandelroute
o Fietsroute
o Knooppuntroute Fiets / Wande
o Geen

o Kanoroute
o Skeelerroute

11. Waarom brengt u vandaag een bezoek aan de Venen? Graag één antwoord aankruisen.
o Gezelligheid
o Beweging en uitdaging
o Ertussen uit
o Educatie, kunst en cultuur
o Stilte en ontspanning
12. Welk rapportcijfer zou u het gebied geven? Graag één antwoord aankruisen.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Bent u van plan de Venen nog een keer te bezoeken in de toekomst?
o Ja
o Misschien
o Nee, waarom niet ………………………
14. Zou u een bezoek aan de Venen aanbevelen aan familie, vrienden en kennissen?
o Ja
o Misschien
o Nee, waarom niet……………………….
15. Wat waardeert u aan de Venen?
………………………………………………………………………………………………………………………
16. Wat mist u in het gebied?
……………………………………………………………………………………………………………………….
17. Wat is uw geboortejaar?
………………………..
18. Wat is uw postcode?
…..…..…..…..…..……
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19. Wat is u hoogst genoten opleiding?

o
o
o
o
o
o
20.

Lager onderwijs
VBO/ MAVO
HAVO/ VWO
MBO
HBO
Universiteit

○ Man

○ Vrouw

Bijlage 3: Waar komen de geënquêteerde vandaan?

Postcode vergelijking route vraag
In bijlage 3 wordt weergegeven waar de bezoekers vandaan komen. Daarnaast wordt in het
rood aangegeven welke bezoekers uit de provincie Utrecht komen. Deze mensen wonen ten
opzichte van de andere bezoekers het dichtst bij de Venen. Met behulp van de tabel wordt
gekeken in hoeverre de bezoekers gebruik maken van een route. Er wordt onderscheidt
gemaakt tussen de bezoekers die in de provincie wonen en welke niet plus van welke routes
de bezoekers gebruik maken.
Van het aantal bezoekers dat in de Venen geënquêteerd is komt 62% uit de provincie
Utrecht. 79% van deze bezoekers maakt geen gebruik van een speciale route, 6,5% maakt
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gebruik van een wandelroute, 14,5% van een fietsroute en 2% van een skeelerroute.
38% van de geënquêteerden komt niet uit de provincie Utrecht. 63% van de mensen die niet
uit de provincie komen maken geen gebruik van een route, 13% maakt gebruik van een
wandelroute, 24% van een fietsroute en niemand maakt gebruik van de skeelerroute. Uit
deze gegevens blijkt dat de mensen die niet uit de provincie komen meer gebruik maken van
de routes.
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Bijlage 4: Knooppunten en routes de Venen

Routes vanaf startpunt Oortjespad (http://www.recreatiemiddennederland.nl, 19 juni 2010)
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Routes vanaf startpunt Pondskoek (http://www.recreatiemiddennederland.nl, 19 juni 2010)
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Routes vanaf startpunt Bosdijk (http://www.recreatiemiddennederland.nl, 19 juni 2010)

93
Recreatievisie: De Utrechtse Waarden en de Venen

Bijlage 5: Slaapplekken de Venen
Kamerik:
-

Kameryck: maximaal 32 personen

-

Boer Bert: 3 luxe appartementen

-

Blik op de polder: 5 luxe appartementen

-

Camping Oortjeshek: 15 standplaatsen

Daarnaast diverse hooiberghutten Max. 4 personen per hut, verspreid over Kamerik 10
hutten
Woerden:
-

Scoutingboerderij Woerden: maximaal 100 pers

-

Best Western Woerden: 124 personen (62 tweepersoonskamers)

-

Camping Batenstein: 40 plekken

-

Bed en Brood Groenendaal Woerden: capaciteit 2 personen

Breukelen:
-

Hotel Van der Valk: 141 kamers

Mijdrecht:
-

Hotel Mijdrecht – Marickenland: 61 kamers

Vinkeveen:
-

Hotel Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen: 64 kamers

-

Hotel de Lokeend: 8 suites + 4 suites voor 4 personen

-

Hotel ‟t Meertje 19 kamers

-

Lucky Lake Hostel: maximaal 90 personen

-

Camping De tachtig morgen: 145 vaste plaatsen

-

Camping Winkeloord : 75 plekken

-

Camping Klinkhamer: 30 plekken

-
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Waverveen:
-

Camping BotsHolland : 3 hooiberghutten, appartementen en 15 kampeerplekken

Kockengen:
-

Camping en Bed- and Breakfast Hazenveld: 25 plekken op de camping, 3 kamers
B&B en één groepsaccommodatie

Harmelen:
-

Hotel het wapen van Harmelen: 41 kamers

Braambrugge:
-

Camping het riviertje: 15 plekken

Rondom de Venen zijn er ook volop overnachtingsmogelijkheden; zoals in Amsterdam,
Amstelveen, Utrecht en Alphen a/d Rijn.
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Bijlage 6: Recreatievoorzieningen Utrechtse Waarden
Bed &Breakfast (6 locaties)
 Bed & Breakfast Bakhuis ?t Oude Klooster =
 Bed & Breakfast De Dijkshoeve =
 Bed & Breakfast De Lage Polder =
 Bed & Breakfast Tuinhuis Ruige Weide =
 Bed & Breakfast Nootensoord =
 Bed & Breakfast de boomgaard groene hart=

4
2
4
5
6
5

Bedden
Bedden
Bedden
Bedden
Bedden
Bedden

59

Plekken op de camping

Camping (1 locatie)


Camping 'Midden op 't Landt'

Natuurcamping (2 locaties)


Natuurcamping De Boerderij

25
15

Plekken op de camping
Bedden



Natuurcamping de oude boomgaard

15

Plekken op de camping

12
6
20

Bedden
Caravanplekken
Plekken op de camping

Jachthaven Manemoende (ook campingplekken)

Hotels (3) In totaal 140 slaapplekken
Holland Hotel Epping ( 030-6883114)
Hotel Montfoort (0348470040)
Hotel Restaurant Abrona
Het wapen van Benschop

67
Bedden
25
Bedden
48
Bedden
Gesloten!!

Pension (0)
Pension van Baaren

Gesloten!!
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Bijlage 7: Ontwikkelingen inkomend toerisme (NBTC, 2009)
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