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Het verslag bestaat uit een zestal artikelen die door deelneemster Imke Hamacher zijn geschreven voor 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het algemene stuk heeft STIRR wat tekst toegevoegd, 
o.a. de laatste alinea. Meer informatie over de green deals natuur & recreatie vindt u hier.  

 
 
ALGEMEEN 
Green Deal inspiratiereis langs icoonprojecten natuur en recreatie 
 

Op 27 en 28 maart jongstleden trok STIRR met een bus geïnteresseerden langs vijf 
icoonprojecten uit de Green Deal Natuur & Recreatie. Deze Green Deal stimuleert 
recreatieondernemers om te experimenteren met verdienmodellen voor investeringen in de 
natuur. Het doel van de reis: inspiratie opdoen om met recreatie en natuur meer groene groei 
te realiseren. 
  

 
Deelnemers aan de inspiratiereis in  uiterwaarde ‘t Waal 

Bij de tweedaagse waren veel afgevaardigden van provincies aanwezig. Veelal om ideeën op te doen om 
zelf aan de slag te gaan met recreatie- en natuurontwikkeling, wellicht via een Green Deal. Andrea Lion 
van provincie Utrecht: “Eerder ging een Green Deal met onze provincie niet door. Ik wil hier ideeën 
opdoen om hobbels te overwinnen.” Met de reis langs vijf icoonprojecten wil STIRR de deelnemers 
inspireren en kennisuitwisseling en netwerken faciliteren, zegt Hans Hillebrand. “Green Deals verbinden 
ondernemers en overheden met elkaar. Tijdens de reis laten we zien hoe dat uitpakt in de praktijk.” 
Meer informatie over de Green Deals Natuur en Recreatie vindt u hier. 
 

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/
http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Green-deals-factsheet_def_20130329.pdf


Natuur en wellness 
Alle icoonprojecten hebben eigen Green Deals gesloten om groene groei in hun omgeving te 
bevorderen. Startpunt is wellnessresort de Veluwse Bron. Met de koepelorganisatie International 
Wellness Resorts wil eigenaar Gert van der Steen wellness in Nederland verder ontwikkelen. Hij sloot 
Green Deals om nieuwe wellnesslandgoederen  in Noord- en Zuid-Holland te ontwikkelen met 
natuurontwikkeling als speerpunt. “Wellness en natuur gaan hand in hand. Een mooi gebied trekt meer 
gasten, en ik vind dat je iets moet terugdoen voor de omgeving waarvan je gebruik maakt.” 
 
Succesvolle doorstart 
Ook Landgoed Schöndeln in Limburg  is onderdeel van een Green Deal. Een jaar geleden stond het 
project nog op losse schroeven door het terugtrekken van een partij, inmiddels is een complete 
doorstart bereikt. “De Green Deal forceert samenwerking – op een positieve manier”, zegt 
gebiedsmakelaar Marc Niessen. De deal was zo ruim gedefinieerd dat de alternatieve aanpak daarin 
paste, aldus Hillebrand. “Het doel was een gebied met groene groei ontwikkelen, en dat doen we nog 
steeds. Het gaat niet om het contract, maar om het resultaat.” 

 
Belemmerende regelgeving 
De andere icoonprojecten met Green Deals 
hebben groene groei tot doel in de 
uiterwaarden, op de Veluwe en bij Camping 
Zeeburg in Amsterdam. De Green Deals 
moeten helpen om belemmeringen door 
beleidsregels op te lossen. Louis van Vliet van 
het ministerie EZ: “Een Green Deal is bedoeld 
om ondernemers meer ruimte te geven en 
regelgeving te versimpelen. In principe met 
gesloten beurs. Het is een manier van 
samenwerken die kan helpen bij vastlopende 
processen. Ik hoop dat deze Green Deals een 
olievlekwerking in Nederland in gang zetten.” 

 
 

Opbrengsten van de reis 
De deelnemers wilden vooral inspiratie opdoen tijdens de reis en horen hoe zo’n Green Deal nu eigenlijk 
werkt. Zij vonden het boeiend om direct van de initiatiefnemers te horen hoe zij het werken met een 
Green Deal aanpak ervaren, zo bleek tijdens de reflectiesessie. Er kwam, zo stelde men, een aantal 
bezielde ondernemers aan het woord met oog voor kansen en hun omgeving. Als eye-opener bij de 
deelnemers werd dan ook het omgevingsbewustzijn van ondernemers genoemd. Het persoonlijke 
contact met de omgeving, de dialoog en samenwerking die zij aangaan met hun omgeving.  Een andere 
eye-opener was écht ondernemerschap en het besef dat overheden doelen niet zonder ondernemers 
kunnen bereiken. “Overheden en ondernemers  moeten vooral samen oplossingen bedenken. Om dat te 
kunnen doen is het nodig je in elkaar te verdiepen en elkaar ook schouderklopjes te geven voor 
successen die je boekt op weg naar het doel”, zo vatte Hans Hillebrand een deel van de discussie samen. 
Ervaring leert dat een intentieovereenkomst zoals een Green Deal zorgt voor commitment bij 
ondertekenaars om de beschreven doelen te bereiken. Ook leerden de deelnemers dat een Green Deal 
geen doel op zich is, maar een middel om die stip op de horizon te bereiken. En dat kan via meerdere 
wegen. Het is dan ook belangrijk om flexibel en soms ook brutaal te zijn en in te spelen op kansen die 
zich voordoen. Want, zo was de stelling, waar een wil is, is een omweg! 

De groep bezoekt camping Zeeburg Amsterdam 



LANDGOEDEREN VAN BEZINNING 
Green Deal tilt wellness en natuur naar hoger plan 
 

Wellness is een nichemarkt met veel groeipotentieel. Met twee Green Deals wil International 
Wellness Resorts – eigenaar van o.a. de Veluwse Bron – twee nieuwe wellnesslandgoederen 
realiseren. Natuurontwikkeling is daarin een belangrijk speerpunt. In de Green Deals slaat 
IWR de handen ineen met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, 
STIRR, RECRON en het ministerie van EZ.  
 

De nieuwe wellnessresorts moeten groene groei 
stimuleren. Met meer mogelijkheden voor recreatie, 
verbetering van natuur en landschap en een sterkere 
lokale economie. Het doorlopen van alle procedures en 
het vinden van een geschikte locatie is een uitdaging. 
Om dit proces te versnellen hebben International 
Wellness Resorts, provincie Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer, STIRR en RECRON een Green Deal 
gesloten. Eenzelfde deal is er met Zuid-Holland. Samen 
zijn ze onderdeel van de zes icoonprojecten in de 
overkoepelende Green Deal Natuur & Recreatie, die 
groene groei van recreatie en natuur bevordert. 
 
 

Koepelorganisatie 
International Wellness Resorts is een initiatief van Gert van der Steen, die in 2008 met de Veluwse Bron 
zijn eerste wellnessresort lanceerde. Inmiddels heeft IWR verschillende Nederlandse wellnessconcepten 
overgenomen, waaronder de Zwaluwhoeve, Elysium en SpaPuur. De afdelingen personeel, finance en 
inkoop zijn gecentraliseerd. Dit levert schaalvoordelen op. Met de Green Deals wil Van der Steen 
wellness in Nederland naar een hoger niveau tillen. De nog te ontwikkelen nieuw landgoederen  in 
Noord- en Zuid-Holland moeten een bijdrage leveren aan recreatie, natuur en werkgelegenheid.  
 
Groeipotentieel 
Wellness heeft in Nederland nog veel 
groeipotentieel, vertelt Gert van der Steen tijdens 
de Green Deal inspiratiereis georganiseerd door 
STIRR. “85 procent van de Nederlanders tussen 18 
en 65 jaar heeft nog nooit een sauna bezocht. In 
Duitsland is dit 60% procent.” Wellness en natuur 
gaan hand in hand, geeft hij aan. “Een mooi gebied 
trekt meer gasten. Bij de Veluwse Bron hebben we 
oevers uitgegraven, beekaftakkingen gemaakt en 
eikenclusters geplant. Ik vind ook dat je iets moet 
terugdoen voor de omgeving waarvan je 
gebruikmaakt. Dat ik natuur heb aangelegd 
beschermt bovendien mijn bedrijf; de grond kan 
niet meer zomaar voor iets anders gebruikt 

worden.” Gert van der Steen vertelt over zijn Green Deals 

De Veluwse Bron 



 Versnellen 
Het vinden van een geschikte locatie voor een nieuw resort kost veel tijd, weet Van der Steen uit 
ervaring. “Bij de Veluwse Bron kostte het zoeken en doorlopen van alle procedures twee jaar tijd. Dat is 
netjes, maar voor een ondernemer is het tergend langzaam.” De Green Deal moet dit proces versnellen. 
Staatsbosbeheer en de provincies helpen actief bij het vinden van nieuwe locaties. “Dat heb ik nodig, 
want met een lopend bedrijf kan ik er niet opnieuw dezelfde tijd in stoppen. De Green Deal is niet alleen 
mijn ambitie, maar een gezamenlijke.”  
 

LANDGOED SCHÖNDELN 
Green Deal Landgoed Schöndeln succesvol doorgestart 
 
Een jaar geleden stond de Green Deal Landgoed Schöndeln nog op losse schroeven. Nu is de 
deal volledig herontwikkeld. In plaats van Stichting Limousin Regionaal heeft een particuliere 
koper de hoeve en wat omliggende grond van 7 hectare gekocht. Een agrariër uit de buurt 
koopt de rest van de grond en gaat zorgen voor groenontwikkeling en natuurbeheer van het 
totale grondgebied van 32 hectare.  

Oorspronkelijk was het plan dat Stichting Limousin Regionaal (SLR) in het Roerdal in Limburg een 
multifunctioneel landgoed zou realiseren. Met begrazing van de omliggende grond door Limousin-
runderen en herontwikkeling van de hoeve met een ambachtelijke slagerij, kookstudio, educatieruimte, 
recreatie en zorg. Toen de zorg niet meer haalbaar was vanwege bezuinigingen op budgetten, heeft 
Natuurlijk Limburg het stokje van SLR overgenomen. Gebiedsmakelaar Marc Niessen vond binnen 
afzienbare tijd een particuliere koper die de hoeve met wat grond wil gebruiken als woonplek. En nu is 
er ook een agrariër gevonden die de resterende gronden koopt en gaat begrazen met koeien. 
 
Centraal beheer 
De koper van de hoeve en 7 hectare grond besteedt een groot deel van het aankoopbedrag aan 
revitalisering van het landgoed. Een agrariër uit de buurt heeft 25 hectare omliggende grond gekocht – 
die oorspronkelijk bij de hoeve hoorde – en gaat het volledige grondgebied beheren. Runderen gaan de 
grond begrazen. “Beheer door één partij zorgt voor meer efficiency en het ontzorgt”, vertelt Niessen 
tijdens de Green Deal inspiratiereis georganiseerd door STIRR. “We willen er ook een stuk natuur van 
Staatsbosbeheer bij betrekken. Ons speerpunt: werk uit handen van de overheid, werk in handen van de 
agrariër.” 
 
Verbinden 
Het nieuwe landgoed verbindt wonen en recreëren met ecologie en economie. Het is belangrijk om de 
omwonenden bij de plannen te betrekken, geeft Niessen aan. “Het is een heel rustig gebied. Als je daar 

Hoeve Schöndeln 



iets gaat ontwikkelen, moet je daar helder over communiceren. Twee weken terug hebben we een 
informatieavond voor de buren georganiseerd. Die waren eerst sceptisch, maar zodra de eigenaar 
aangaf dat hij een rustige woonplek wil creëren en allesbehalve overlast wil,was het ijs gebroken. 
Binnen de Green Deal heb ik vooral de rol van verbinder.”  

Green Deal 2.0 
De Green Deal zorgde ervoor dat 
alle partijen om tafel gingen, vertelt 
Niessen. “De Green Deal forceert 
samenwerking – op een positieve 
manier. Daardoor kunnen we nu 
door met versie 2.0.” Mooi is dat het 
contract voor de doorstart niet 
herzien hoefde te worden, zegt Hans 
Hillebrand van STIRR. “De deal was 
zo ruim gedefinieerd dat de 
alternatieve aanpak daarin paste. 
We hebben niet hoeven investeren 
in het herschrijven van de 
overeenkomst. Het doel was een 
gebied met groene groei 
ontwikkelen, en dat doen we nog 
steeds. Het gaat niet om het 
contract, maar om het resultaat.” 

 

UITERWAARDEN 
Green Deal voor verruiming recreatieregels uiterwaarden  
  

De uiterwaarden zijn een populaire bestemming voor wandelaars, sporters en gezinnen met 
kinderen. Recreatie Midden-Nederland (RMN) wil hierop inspelen met meer voorzieningen, 
maar alleen mobiele faciliteiten zijn toegestaan. Met een Green Deal werkt RMN samen met 
STIRR, RECRON en het ministerie van EZ aan regelverruiming en een integraal plan voor 
natuur, waterveiligheid en recreatie.  
 
De grote rivieren trekken jaarlijks honderdduizenden recreanten. RMN wil het uiterwaardengebied  
toekomstbestendig maken. Met meer opbrengsten uit toerisme, verbetering van de natuur en extra 
ruimte voor waterstandsverlaging. Een belangrijke pijler is het verbeteren van het dagrecreatieaanbod 
met jaarrond permanente voorzieningen. Het geld dat bezoekers hieraan besteden, vloeit voor een deel 
terug naar beheer en onderhoud van het landschap. 
 
Mobiele voorzieningen 
RMN beheert in de uiterwaarden van Nederrijn en Lek vier terreinen waar bezoekers komen om te 
zwemmen, wandelen en varen. Activiteiten waarbij horeca- en toiletvoorzieningen gewenst zijn. Op dit 
moment belemmeren beleidsregels nieuwe ontwikkelingen in veel uiterwaarden. Vanwege hoogwater 
zijn alleen mobiele faciliteiten toegestaan die buiten het recreatieseizoen verwijderd moeten worden. 
De kwaliteit daarvan is matig, vertelt Marieke Fleer van RMN. “We willen meer comfort, luxe en variatie 
bieden. Met een permanent paviljoen met horeca en activiteiten. Nu mag dat niet volgens de 
beleidsregels.”  

Schöndeln 2.0 in kaart gebracht 



Minder regeldruk 
RMN, STIRR, het ministerie van EZ en RECRON 
hebben een Green Deal gesloten om dit op te 
lossen. Het doel: groene groei en minder regeldruk 
voor recreatieterreinen in de uiterwaarden. De 
voorgestelde oplossing van Rijkswaterstaat om het 
recreatieseizoen met één maand te verlengen biedt 
onvoldoende ontwikkelruimte, vertelt Fleer tijdens 
de Green Deal inspiratiereis georganiseerd door 
STIRR. “We hebben nu alleen inkomsten van de 
mobiele kiosk en af en toe een evenement. Als we 
geen beter exploitatieverhaal rond krijgen, weet ik 
niet hoe lang we het gebied nog open kunnen 
houden.”  
 

Integraal plan 
De Green Deal leidde tot een integraal plan dat recreatie, waterveiligheid en natuur in de uiterwaarden 
verbetert. “We willen een hoogwaterbestendig paviljoen bouwen dat het hele jaar blijft staan. Voor de 
exploitatie willen we een ondernemer aantrekken. 
Een deel van de huurinkomsten investeren we weer 
in de natuur. We ontwikkelen natuur door 
bijvoorbeeld steile oevers af te vlakken. Flauwe 
oevers zijn beter voor flora en fauna en maken het 
gebied toegankelijker voor recreanten. En door de 
uiterwaarden te vergraven maken we extra ruimte 
voor water. Volgens mij hebben we hiermee een 
ijzersterk verhaal. Er zijn ondernemers 
geïnteresseerd, maar dan moeten de regels eerst 
verruimen. Dat willen we bereiken met de Green 
Deal.”  
 

 
 
 
CAMPING ZEEBURG AMSTERDAM 
Green Deal voor uitbreiding camping Zeeburg 
 
Aan de oostkant van Amsterdam ligt camping Zeeburg. Hierop komen jaarlijks duizenden – 
vooral jonge – toeristen af. De camping is te klein om aan de belangstelling te voldoen en wil 
al jaren uitbreiden. De eigenaar loopt daarbij tegen lastige hindernissen aan. Met de Green 
Deal wil hij die overwinnen en een oplossing vinden voor uitbreiding van camping en natuur.  
 
Camping Zeeburg ontvangt jaarlijks zo’n honderdduizend gasten en kampt al jarenlang met een gebrek 
aan capaciteit. In 2003 bedacht campingeigenaar Toon Weijenborg een plan om zijn terrein te 
vergroten. “Buiten zijn en natuur vinden we heel belangrijk. Daarmee bieden we tegenwicht aan de 
drukke stad. De provincie gaf subsidie voor de aanleg van een ecologische verbindingszone. Niet direct 
aan ondernemers, dus heb ik het stadsdeel betrokken. Met het stadsdeel, de provincie en ecologen 

Marieke Fleer geeft uitleg over plan UiterWaardenRecreatie 

Wandelen door uiterwaarde 't Waal 



hebben we een plan gemaakt voor een natdrasgebied met ruimte voor mijn uitbreiding. De bedoeling 
was dat ik ook de natuur zou gaan beheren.” 
 
Geen uitbreiding 
Toen het plan in 2007 zo goed als rond was 
besloot de stadsdeelwethouder dat de natuurzone 
er wel zou komen, maar niet de 
campinguitbreiding. Vervolgens lag ook de 
ontwikkeling van de ecozone een tijdlang stil. 
“Uiteindelijk heeft de provincie de aanleg op zich 
genomen. De geplande ecozone zou eerst dwars 
over mijn beoogde uitbreidingsgebied  lopen. 
Gelukkig vond de provincie het uiteindelijk geen 
probleem om die ruimte toch vrij te houden. De 
ecozone is in anderhalf jaar aangelegd. Maar mijn 
uitbreiding is nog steeds niet gerealiseerd.” 

 
Bezwaarprocedure 
Nabijgelegen woonboten vormen een deel van het probleem. Door een lopende bezwaarprocedure 
tegen het bestemmingsplan van het stadsdeel, staat ook het plan van de camping in de wacht. In 2011 
sloot Camping Zeeburg een Green Deal met provincie Noord-Holland, STIRR, RECRON en EZ om de 
uitbreiding mogelijk te maken. Stadsdeel Zeeburg is om praktische redenen geen deelnemer, maar heeft 
later wel een solidariteitsbrief geschreven. Weijenborg:“Ik hoop dat de Green Deal me verder brengt, 
alle hulp is welkom.” 
 
Verder groeien 
Ondanks dat uitbreiden tot nu toe nog niet is gelukt, 
probeert Toon Weijenborg zijn camping wel op andere 
manieren duurzaam te ontwikkelen. Met 
zonnepanelen, sedumdaken, huisjes van gerecycled 
materiaal en vleermuishuisjes. “Ik wil graag verder met 
mijn bedrijf. We zitten vaak vol, waardoor het lastig is 
om onderhoud te plegen. Met een uitbreiding hebben 
we ook daar meer ruimte voor. De extra toestroom 
van gasten zorgt voor meer werkgelegenheid en 
inkomsten voor de stad. Ik heb naast natuur heel wat 
te bieden.” 
 

 
VELUWE 
Green Deal verduurzaamt recreatiegebieden Veluwe 
 
RGV beheert twintig recreatiegebieden, bijna allemaal gelegen in de provincie Gelderland. Op 
jaarbasis huisvesten de gebieden 600 à 700 evenementen en zo’n 5 tot 6 miljoen bezoekers. 
Zeumeren is het enige gebied dat RGV zelf exploiteert en ook gebruikt als proeftuin voor het 
verduurzamen van haar terreinen. Met de Green Deal wil RGV ruimte vinden binnen 
vastlopende procedures.   

Sedumdaken op camping Zeeburg 

Campingeigenaar Toon Weijenborg licht zijn plannen toe 



 
Met de Green Deal wil RGV haar 
recreatieterreinen verder ontwikkelen op 
een natuurvriendelijke manier. Twee van 
die gebieden liggen in een Natura 2000 
gebied. “Daar mag je volgens de wet 
praktisch niets doen”, vertelt RGV 
directeur Erik Droogh tijdens de Green 
Deal inspiratiereis georganiseerd door 
STIRR. “Wij kijken liever naar de geest van 
de wet. Als we meer ontwikkelruimte 
krijgen, doen we ook iets terug voor de 
natuur. Zoals het aanbrengen van 
laanbeplanting en verrijken van 
monotoon bosgebied. Dat verhoogt de 
natuurwaarde en biodiversiteit.”  
 
Biovergassing 

In Zeumeren staat een biovergassingsinstallatie. Deze zet houtsnippers om in stroom en warmte. “We 
zijn de enige in Nederland die dit zonder subsidie doet”, zegt Droogh. “De houtsnippers zijn afkomstig 
van onze recreatiegebieden. Ook hebben we een kleine wilgenplantage aangelegd waarvan we de oogst 
willen gebruiken voor de installatie. Het is nog een experiment; als het werkt, gaan we bijplanten. Ook 
waterstof willen we omzetten in warmte en stroom, maar dat staat nog in de kinderschoenen. We 
geloven in trial and error. Als het lukt, kunnen we energie leveren aan al onze huurders en pachters.” 
 
Ontbijthotel 
Ook zijn er plannen om in samenwerking met 
ondernemer Gert van der Steen van International 
Wellness Resorts een ontbijthotel aan te leggen 
vlakbij de Veluwse Bron. 1 procent van de 
investeringen gaat naar de ontwikkeling van 
nieuwe natuur. Droogh: “We exploiteren 
buitengebied, dus we hebben baat bij een mooie 
omgeving. Helaas lopen we vaak vast in 
procedures. Het samenspel tussen partijen is soms 
lastig; beslist nu de gemeente, provincie, of het 
Rijk? De Green Deal helpt om samen met alle 

partijen met een andere blik naar dingen te 
kijken.” 
 
Schaalvoordeel 
Ten opzichte van andere recreatieondernemers heeft RGV een schaalvoordeel, aldus Droogh. “We 
hebben een adviesafdeling met vier medewerkers die zich alleen bezig houden met ruimtelijke ordening 
en procedures. Één procedure duurt gemiddeld acht jaar. We hebben er dertig à veertig lopen – 
waarvan de langste al dertig jaar – en elk jaar slagen er een paar. Je moet een lange adem hebben. Met 
de Green Deal laten we zien dat het anders kan. Ook de overheid steekt haar nek uit. Een gebied dat aan 
het verpauperen was, krijgt nu een hoogwaardiger bestemming.” 

De groep bezoekt de opslagruimte van de houtsnippers 

Erik Droogh vertelt over de Green Deal Veluwe 


