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Belang van recreatieve routestructuren 

• Invulling van toegankelijkheid, faciliteren beleving van een gebied  

• Bieden oriëntatie, veiligheid 

• Zijn ook zelf onderdeel van de beleving van het gebied 

• Basis voor het bredere T&R product van een gebied 



Welke recreatieve voorzieningen  
horen bij routestructuren: wandelen 
3600 km waarvan 2500 km beheer Staatsbosbeheer 



Fietsen 
ca. 1300 km waarvan 725 km beheer Staatsbosbeheer 

 



Mountainbiken:400 km vaak samen met vrijwilligers beheerd 

Paardrijden: 1500 km waarvan 1350 km beheer Staatsbosbeheer 

 



Wat is het probleem? 

Ambitie:  

• De huidige recreatieve voorzieningen/routestructuren 
op peil houden 

• Klanttevredenheid verhogen door een vraaggerichte/ 
klantgerichte kwaliteitsverbetering door te voeren 

 

Realiteit: 

• Onvoldoende financiering 

• Ambitie afstemmen op werkelijke financiering 

• Uitvoeren wat onze opdracht is:  
“leveren van de basisvoorziening voor wandelen en fietsen” 

 



Noodzaak: zoektocht naar nieuwe verdienmodellen  

Enkele cijfers: 

• Financiering recreatiebeheer Staatsbosbeheer 
tot 2014: 19 milj/jr (ministerie EZ) 
vanaf 2014: 6 milj/jr (= 12 x SNL recreatietoeslag) 

• Beheer huidige basisvoorziening wandelen en fietsen 

• Ca € 8 milj/jr 

• Beheer totale pakket recreatieve voorzieningen 2015 
€ 18 milj/jr 

 

 

 



Staatsbosbeheer zoektocht naar verdienmodellen recreatie  
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Conclusies 

• SNL belangrijkste verdienmodel, SNL plus belangrijke aanvulling  

• Landelijke verdienmodellen zijn er niet: voorwaarden scheppen 
voor andere verdienmodellen 

• Optelsom alle private verdienmodellen is onvoldoende om 
tekorten te dekken, maar zijn wel van belang voor draagvlak, 
kwaliteit product, samenwerking in de R&T keten 

• Gebiedsgerichte verdienmodellen kansrijk, 
vergt een andere governance 

• Publieke  financiering van basisvoorzieningen voor wandelen 
en fietsen blijft noodzakelijk. Daarop is een multiplier via 
private financiering mogelijk. 

• Zoek aansluiting bij de zoektocht naar verdienmodellen  
die breder georiënteerd zijn dan alleen op recreatie 

 

 



Discussie 

• Worden deze conclusies gedeeld 

• Zijn er suggesties voor andere verdienmodellen 


