
Innovatie Vrije Tijd, Recreatie & Ruimte zorgt 
voor vernieuwing in de recreatiesector
Investeren in de toekomst van uw bedrijf en de ruimtelijke kwaliteit



Een weldadige en inspirerende omgeving is van levens-
belang voor de recreatiesector. Bezoekers beleven graag 

nieuwe ervaringen maar voelen zich tegelijk ook graag 
thuis. De kwaliteit en de mogelijkheden van uw omgeving 

vormen uw kapitaal. In een dicht bevolkt land als 
Nederland staat de unieke belevingsruimte van de recreant 

onder hoge druk. De vrijheid in vrijetijdsgebieden wordt 
bedreigd. Ook de overheid onderkent het grote belang van 

behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Innovatie en samenwerken
Een recreatief aantrekkelijk Nederland door landschappelijk verant-
woord te ondernemen, dat is wat de overheid samen met ondernemers 
en andere belanghebbenden wil bereiken. De overheid streeft naar 
voldoende recreatiemogelijkheden en wil in het landelijk gebied ruimte 
bieden voor recreatief ondernemerschap. 
Voor LNV betekent landschappelijk verantwoord ondernemen dat het 
landschap voor iedereen is en dat we goed omgaan met de schaarse 
ruimte, een duurzame financiering van het landschap hoort daar ook bij. 

LNV ziet recreatie als kans in plaats van een bedreiging. 
De recreatiesector moet zelf de handen uit de mouwen steken 
als medeproducent van ruimtelijke kwaliteit. De VROM-raad 
wees daar al op in “Groeten uit Holland, advies over vrije tijd, 
toerisme en ruimtelijke kwaliteit”.

Partijen die samenwerken moeten 
elkaar iets bieden. Ondernemers 
die werkelijk bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit van hun 
omgeving, mogen van de over-
heid gunstige randvoorwaarden 
verwachten om vernieuwend te 
werken. Denk aan een versoepe-
ling van wetten en regels, gunstige 
stimuleringsmaatregelen, bunde-
ling van kennisontwikkeling en 
daadwerkelijke toepassing van die 
kennis. 

Doordat publieke en private part-
ners binnen een regio samenwer-

ken kan de recreatiesector innoveren. Economische potenties worden 
zo beter benut en dragen bij aan de ontwikkeling van de ruimtelijke 
kwaliteit. Allianties tussen relevante partijen binnen de regio vergroten 
ook het economisch fundament onder de eigen onderneming. Zij zorgen 
voor een landschappelijk en recreatief aantrekkelijk Nederland. De 
samenleving herkent dit als maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Manifest van Hattem
Het kabinet is blij dat enkele vooruitstrevende recreatieondernemers 
met het Manifest van Hattem in 2007 het initiatief namen en een innova-
tieagenda opstelden. De ondertekenaars van het Manifest stellen dat de 
zo gewenste toegevoegde waarde door recreatie in ons land vraagt om 
een gezamenlijke, professionele en duurzame krachtsinspanning van alle 
betrokken ondernemingen, overheden, kennisinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties. Zo kunnen zij hun innovatieve krachten mobiliseren 
en nieuwe grensverleggende concepten ontwikkelen.

De initiatiefgroep van recreatieondernemers meent dat de “lead” bij de 
private sector ligt als het gaat om inhoudelijke innovatieopgaven en dat 
de publieke sector zorgt voor heldere randvoorwaarden.

Prima ideeën, maar om ze te realiseren zijn slagvaardige organisatori-
sche voorzieningen nodig, onder andere in de vorm van een Innovatie-
Faciliteit. Financiële middelen zijn nodig voor investeringen in innovatie. 
Maar bovenal is een breed draagvlak nodig. 

Platform Innovatie Recreatie, Vrije Tijd & Ruimte 
Leden van het Platform zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste 
private en publieke stakeholders op het gebied van vrije tijd, recre-
atie en ruimte. Het Platform creëert draagvlak en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over systeeminnovatie in de recreatiesector. Het 
stimuleert dynamiek en geeft aan via welke wegen de ruimtelijke kwali-
teit duurzaam verbeterd wordt door nieuwe vraaggestuurde recreatieve 
concepten. Platformleden zijn ondernemers, bestuurders en/of vernieu-
wers. Zij hebben relevante netwerken en kennis van zaken. 
Bij innovatie is samenwerking tussen partijen essentieel, publiek en 
privaat, binnen en buiten de sector. Het Platform zet zich in voor een 
aantrekkelijk recreatielandschap en voor een bloeiend bedrijfsleven. 
Er zijn nog meer initiatieven op het terrein van vrije tijd en ruimtelijke 
kwaliteit, ook daarin ziet het Platform een taak in het streven naar 
synergie en samenhang. 

Doelen 2020
•  Recreatieondernemers halen een duurzaam rendement uit hun be-

drijfsvoering. 
•  Zij dragen als medeproducent wezenlijk bij aan de kwaliteit van de 

leefomgeving en aan de ontwikkeling van gebieden.
•  Zij weten dat zij dit uitsluitend kunnen bereiken door een professio-

nele samenwerking, binnen de eigen sector, maar juist ook met partijen 
als landschap, natuur, cultuurhistorie, agrarische bedrijven, zorginstel-
lingen en terreinbeheerders. 

•  De recreatiesector wordt gezien als krachtig, eigentijds en belangrijk 
voor de samenleving.

• Financiers willen investeren in recreatiebedrijven.
• De overheid onderkent het grote belang van de recreatiesector.
•  Belemmerende wet- en regelgeving die vernieuwing in de weg staan is 

opgeheven. 

Regionale beeldverhalen
Samenwerkende ondernemers en overheden ontwikkelen en versterken 
regionale beeldverhalen. Die geven aan welke kwaliteit voor een regio 
uniek is en duurzaam bruikbaar. Verleden, heden en toekomst voeden de 
beeldverhalen.
Elke regio heeft zijn eigen unieke ontstaansgeschiedenis met een eigen 
cultuurhistorie en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het heden 
heeft zijn eigen kenmerkende verhalen, waarin de lijnen naar de toe-
komst zichtbaar worden. Welke potenties heeft een gebied? Waar wil de 
regio naar toe? Wat is de gezamenlijke ambitie voor de toekomst? Hoe 
pakken we dat met elkaar aan? Gebruikmakend van regionale beeldver-
halen ontwikkelen betrokken partijen nieuwe concepten. Versterking 
van het economisch rendement en bijdragen aan de kwaliteit van de 
leefomgeving gaan daarbij hand in hand en versterken elkaar.

InnovatieProgramma ‘Winnen door Ruimte’
Op grond van een InnovatieAgenda kan de overheid ondersteuning 
geven door medefinanciering en begeleiding van voorbeeldprojecten, 
kennisontwikkeling en - uitwisseling van gebiedsgerichte ‘best practi-
ces’. Het geheel mondt uit in een InnovatieProgramma. Het versterken 
van de noodzakelijke samenwerking binnen en buiten de sector is een 
onderdeel van het innovatietraject.

Hoe geven we hier met elkaar gestalte aan? In 2009 en 2010 voeren we 
het ‘OpStap’ InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte uit. Binnen prak-
tijk en onderzoeksprojecten werken we met drie programmalijnen:
• Vraaggestuurde conceptontwikkeling; 
• Samenwerken binnen en buiten de sector;
• Vergroten van kennis en vaardigheden van de sector. 

Dit InnovatieProgramma heeft als kern tien innovatieve gebiedsgerichte 
pilotprojecten. Daarin wordt in ieder geval ervaring opgedaan met:
• Ontwikkelen van nieuwe recreatieve concepten;
• Samenwerken bij innoveren, binnen en buiten de sector;
• Versterken van de ruimtelijke kwaliteit;
• Publiek/private samenwerking;
• Betrekken van recreatieondernemers bij gebiedsontwikkeling; 
• Ontwikkeling en toepassing van regionale beeldverhalen;
• Versoepeling van wet- en regelgeving;
•  Landschappelijk verantwoord ondernemen met nieuwe, duurzame 

financieringsvormen; 
•  Verkrijgen en effectief benutten van gelden voor innovatieve gebiedsge-
richte pilotprojecten;

• Ontwikkelen, overbrengen en benutten van kennis.

Beweging
De opgedane kennis en ervaringen delen de teamgenoten regelmatig 
met ieder die betrokken is. Hiermee komt de voor de sector zo ge-
wenste beweging op stoom. We benutten de ervaringen en ontwikkelen 
onder meer een breder InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte voor 
de periode 2011 -2015. Met de uitvoering van nog meer pilotprojecten 
krijgt de beoogde innovatie daadwerkelijk gestalte: Nederland is een 
aantrekkelijk recreatieland door landschappelijk verantwoord onder-
nemen. Het rendement van recreatiebedrijven verbetert daardoor 
duurzaam. 

Ondersteuning
Dit programma is uniek voor de sector. Voor het welslagen van dit ui-
terst belangrijke initiatief is een uitvoeringsapparaat (InnovatieFaciliteit) 
nodig. Professionals voeren de regie over het programma, zij stimuleren 
de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige pilots met nieuwe samen-
werkingsverbanden en financieringsarrangementen. Synergie en samen-
hang tussen de pilots stimuleren beweging in de sector waardoor een 
kennisbasis recreatie, vrije tijd & ruimte ontstaat. Kennisoverdracht vindt 
zo zijn weg naar alle geïnteresseerde bedrijven. Communicatie verbetert 
het imago en geeft bekendheid aan de veranderingen binnen de sector. 

Een zelfstandige stichting organiseert de publiek/private samenwerking. 
De Raad van Toezicht - onder leiding van een onafhankelijke voorzitter - 
bestaat uit vertegenwoordigers van de recreatieondernemers. Betrok-
ken ministeries geven advies.

Innovatie Vrije Tijd, Recreatie & Ruimte zorgt voor 
vernieuwing in de recreatiesector



Publiek/private financiering
De werkzaamheden worden publiek/privaat gefinancierd. Voor de 
periode 2009 en 2010 is een bedrag begroot van € 600.000 voor de 
werkzaamheden van de InnovatieFaciliteit. Voor de pilotprojecten is 
€ 2.000.000 begroot en voor competentieontwikkeling en kennisdoor-
stroming € 400.000. De besteding van middelen vindt hoofdzakelijk 
plaats door inzet van capaciteit vanuit het bedrijfsleven en vanuit 
kennisinstellingen.

U maakt het verschil 
Voor het realiseren van dit uiterst belangrijke initiatief voor de recrea-
tiesector en uw onderneming, doen wij een beroep op u. Het gaat om 
de toekomst van uw bedrijf en ons land. Het oplossen van knelpunten, 
het creëren van kansen en het samen vinden van nieuwe wegen waar-
mee de sector gedurende de komende decennia werkelijk vooruit kan 
is ons doel.
De resultaten van het ‘Opstap’ InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte 
staan tot uw beschikking zodat u daar volop gebruik van kunt maken.

Wij benaderen voor actieve betrokkenheid:
• Grote bedrijven dagrecreatie;
• Grote bedrijven verblijfsrecreatie;
• Openluchtrecreatie;
• MKB recreatiebedrijven;
• Terreinbeheerders;
• Zakelijke dienstverlenende bedrijven;
• Andere organisaties en bedrijven als mogelijke participanten.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: 
Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte 
Postbus 158
3980 CD  Bunnik

Tel. 0343 - 524750
Fax 0343 - 524781

Info@recreatieenruimte.nl
www.recreatieenruimte.nl (vanaf 01-04-2009)

Waterdunen

Waterdunen is een voorbeeld van een project waarin een 
recreatieondernemer een initiatiefnemende en leidende rol speelt 
bij een gebiedsontwikkelingstraject, waarin kustverdediging, natuur-
ontwikkeling, ziltelandbouw, (dag-)recreactie & toerisme en een 
hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit worden gecombineerd. Door het 
volgen van de seizoenen wordt de omgevingskwaliteit jaarrond tot 
waarde gebracht door de vernieuwde economische drager vanuit de 
(dag-)recreatief-toeristische hoek. Ook in dit innovatieproject is een 
drieslag in de innovatie te zien:

1. het ontwikkelen en realiseren van een nieuw recreatief-toeristisch 
product/dienst; 

2. de recreatie-ondernemers als volwaardige en serieuze partij 
in een gebiedsontwikkelingstraject, waarin verschillende functies 
worden gecombineerd en waarin een hoogwaardige ruimtelijke 
ontwikkeling centraal staat;

3. het aangaan en vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Een Dijk van een Delta: Ruimte voor 
Recreatief Ondernemen

Een Dijk van een Delta wil een handvat aanreiken om de machtige 
structuur van cultuurhistorie in Midden-Nederland te benutten voor 
beleving van de nationale cultuur in het landschap en voor bezieling 
van allerlei vormen van ruimtelijke vernieuwing: van Ruimte voor de 
Rivier, Ecologische Hoofdstructuur en woningbouw tot onderne-
mingsactiviteit in de toeristisch-recreatieve sector. 
Dijk van een Delta biedt de mogelijkheid om een ‘ketting’ van lokaal 
recreatief-landschappelijke projecten in Nederland te ontwikkelen, 
waarin ondernemers en overheden betrokken zijn en samenwerken 
aan gebiedsontwikkeling en tegelijkertijd ruimtelijke kwaliteit en 
marktgerichte recreatiemogelijkheden ontwikkelen. De rode draad 
daarin is cultuurhistorie van het eeuwen lang leven met het water 
van de rivieren in Midden-Nederland. De recreatieonderneming 
De Panoven is initiatiefnemer en wil als eerste invulling geven aan 
deze innovatie. Andere recreatieondernemingen sluiten zich aan 
zodat er een lint ontstaat vanuit het Oosten richting het Westen van 
Nederland.


