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Groen om de stad

• Recreatie in het groen is belangrijk
• Tot 2012 had het Rijk hierin een rol
• Bij decentralisatie is recreatie tussen wal en schip gevallen: 

wie gaat erover? 
• Steden zijn blijven groeien, tekorten bleven stijgen 
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2017, advies gezondheidsraad: De gezondheid van de 
Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om 
de steden.
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Wat heb je nodig om groen mee te 
nemen in de verstedelijkingsstrategie?

1. Inzicht in de behoeften
2. Inzicht in de huidige ruimtelijke structuur en bewegingen
3. Afspraken en geld
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1. Inzicht in behoeften 
bezoekers



Achtergrond: groei! +115.000 tot 2035 
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+ 15.744 (37.9%)

+ 34.431 (130.5% )

+ 24.422 (54.4%)

+ 40.417 (105.6%)



Utrecht Buiten

• De regio Utrecht groeit 
• ‘Healthy Urban Living’
• Groeiende vraag naar 

recreatie
• Opvangcapaciteit nu al 

ontoereikend (550 ha 
tekort)
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Trends en ontwikkelingen
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Behoeften van consumenten 
lopen steeds verder uiteen, 

behoefte aan iets nieuws

Recreatief gedrag wordt actiever 
en meer routegebonden

Variatie en flexibiliteit in het 
recreatieve aanbod is steeds 

belangrijker

Gedragspatronen veranderen amper, 
verwachtingen en behoeften wel



Leefstijlkleuren

• Behoeften recreanten lopen 
steeds verder uiteen

• Gebieden zijn hetzelfde gebleven
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Leefstijlkleuren
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Leefstijlkleuren bewoners
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Leefstijlkleuren
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Verras de avontuurzoeker
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Maak meer struinnatuur / outdoor-activiteiten in de periferie van de recreatiezone

Verras de avontuurzoeker
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2. Inzicht in de bewegingen en de 
ruimtelijke structuur



Inzicht in bewegingen
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Inzicht in bewegingen
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Landschap binnen voetbereik Met de stroom mee:
Waterkades als lange parken

Met de stroom mee:
Groen én (snel)fietsroutes

Een verbonden ringpark Waterkades en parkringen: 
beweegrondes aan alle 
kanten

Stations als buitenpoorten

Ruimtelijke structuur: lijnen
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De groene basis

Voldoende en gevarieerde 
voorzieningen

Spreiding van icoongebieden

• Punten en vlakken 



Breng het landschap binnen voetbereik
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Maak groen-blauwe aderen door stad en land
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Beweeglint: het lint Máximapark Utrecht
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233. Afspraken en geld



3. Afspraken en geld

• Recreanten hebben geen boodschap 
aan gemeentegrenzen 

• Stagnatie door meerdere oorzaken
• Samenwerking en afspraken tussen 

gemeenten en provincie zijn nodig om 
tot vooruitgang te komen 

• Goed nieuws uit Utrecht: Groen Groeit 
Mee 
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3. Afspraken en geld

Hoeveel kost het? 
• Totale investeringen in ruimtelijke opgaven in de 

MRA naar schatting 100 miljard
• Investeringsprogramma landschap: 1,9 miljard

– 850 miljoen natuur
– 600 miljoen veenopgave
– 400 miljoen recreatie 

• Jaarlijks bruto regionaal product: 150 miljard
• Jaarlijkse investering 90 miljoen (tot 2040)
• Een kleine 1000,- per inwoner.
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3. Afspraken en geld

Economie in het landschap zelf levert te weinig op voor 
instandhouding, laat staan ontwikkeling

Wie betaalt? 
a. Eigen businesscase 
b. Reguliere overheidsprogramma’s
c. Verevening? Nieuwe mogelijkheden in omgevingswet
d. Energieproductie op land (zonnepanelen, windmolens)?
e. CO2 belasting regionaal laten terugvloeien
f. Collectieve investeringen uit belastinggeld: OESO advies. 
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Groen om de stad

1. Inzicht in de behoeften
- Woningbouwprognoses 
- Leefstijlen

2. Inzicht in bewegingen en ruimtelijke structuur 
- Waar fietsen / wandelen / recreëren mensen 
- Meerlagenstructuur gebaseerd op landschap 

3. Afspraken en geld
- Maak inschatting van de kosten
- Relateer dat aan de totale investeringsagenda
- Financiering: afpellen tot de kern
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Vragen?
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Laten we in contact blijven
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Anneke van Mispelaar
anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl
06-21825061

Corine de Zeeuw
Corine.Zeeuw@minbzk.nl

Wouter Vos
WVos@kuiper.nl

https://nieuwsbrief.exxtra.nl/t/r-i-juirtlz-l-r/
https://nieuwsbrief.exxtra.nl/t/r-i-juirtlz-l-r/
mailto:anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl
mailto:Corine.Zeeuw@minbzk.nl
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Bronnen
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