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01
CONTEXT
De provincie Utrecht zet zich in voor een gezonde, leefbare en aantrekkelijke provincie voor bewoners en bezoekers. 
De natuur- en recreatiegebieden verspreid over de provincie leveren hier een bijdrage aan. Er wordt gestreefd naar 
optimale benutting en beleving van recreatiezones- en terreinen en er wordt ingezet op vindbaarheid, bereikbaarheid 
en toegankelijkheid, ook in relatie tot de groei van het aantal inwoners en de groeiende behoefte aan recreatie. 
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ONDERZOEKSDOEL
De provincie laat geregeld onderzoeken uitvoeren die nodig zijn om verantwoord te kunnen sturen op kwaliteit 
en kwantiteit van het recreatief aanbod in de provincie. Ter ondersteuning van het beleid wil de provincie 
actueel inzicht hebben in de waardering en bezoekersaantallen per geselecteerd natuur- en recreatiegebied. 
Met deze informatie kan de provincie zo nodig bijsturen in het beleid en beheerders helpen.
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CENTRALE VRAAG
Centraal in dit onderzoek staat de vraag:
Wat is de waardering en omvang van het bezoek aan 36 natuur- en recreatiegebieden in de 
provincie Utrecht en wat zijn de belangrijkste kenmerken van de bezoeken en bezoekers?



Samenvatting I

4 miljoen unieke bezoekers voor de Utrechtse natuur- en recreatiegebieden
Ruim 1 op de 5 Nederlanders heeft in de periode oktober 2021 tot oktober 2022 één 
van de 36 natuur- en recreatiegebieden in Utrecht bezocht. Dit komt neer op 
ongeveer 4,0 miljoen unieke bezoekers. Onder inwoners uit de provincie Utrecht 
geeft zelfs bijna 80% aan één van de gebieden te hebben bezocht. De Bossen bij 
Lage Vuursche, de Loosdrechtse plassen en de Vinkeveense plassen zijn de 
gebieden met de meeste unieke bezoekers. Het aantal bezoekers ligt hoger in 
vergelijking met het onderzoek in 2019. Circa 3,4 miljoen bezoekers hebben toen 
één van de Utrechtse recreatiegebieden bezocht. Hierbij moet in acht worden 
genomen dat het aantal gebieden in het onderzoek met vier is toegenomen ten 
opzichte van 2019. 

Natuur- en recreatiegebieden gemiddeld beoordeeld met een 7,9. 
Van alle onderzochte gebieden zijn er enkele gebieden die boven de 8 scoren. Dit zijn 
de Lange en Korte Duinen, De Bossen bij Lage Vuursche/Baarnse Bos, Landgoed 
Groeneveld, Bossen Austerlitz en Bossen Leersumseveld. Het gemiddeld rapportcijfer 
komt uit op een 7,9. Dit is vergelijkbaar met het vorig onderzoek in 2019 (7,8). De 
Lange en Korte Duinen, De Bossen bij Lage Vuursche/Baarnse Bos, Bossen 
Leersumseveld en Haarzuilens scoren het hoogst. Ten opzichte van andere 
provincies , waar het onderzoek ook heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, 
scoren de Utrechtse recreatiegebieden gemiddeld. De gemiddelde scores bij de 
provincies liggen tussen de 7,7 en 7,9. In de bijlage is een nuance van de cijfers per 
gebied te vinden. Van de verschillende voorgelegde aspecten worden sanitaire 
voorzieningen en de toegankelijkheid voor mindervaliden gemiddeld gezien het minst 
beoordeeld.

*

* Provincie Drenthe (2015), provincie Gelderland (2015), Provincie Noord-Brabant (2015), Provincie Noord-Holland (2016), provincie Limburg (2016), provincie Zeeland (2017), provincie Zuid-
Holland (2017 en 2022), provincie Friesland (2018), provincie Overijssel (2018). 

Gemiddeld besteedt een bezoeker 6,4 euro per persoon per bezoek 
Bezoekers aan een Utrecht recreatiegebied besteden gemiddeld 6,4 euro per persoon 
per bezoek. Dit verschilt tussen de recreatiegebieden. Zo wordt er gemiddeld ruim 10 
euro besteed in de Loosdrechtse plassen, Maarsseveense plassen, Haarzuilens en 
Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos. In enkele gebieden, zoals bijvoorbeeld 
Nedereindse Plas, de Schammer/Bloeidaal en de recreatiegebieden langs de Lek ligt  
de besteding onder de 2 euro. Bij de afwezigheid van horeca is vaak een lager 
bestedingsbedrag zichtbaar. Ook in andere provincies zie we dat de bestedingen erg 
wisselen per gebied. Bij gebieden waar veel gerecreëerd kan worden, zoals de 
plassen liggen de bestedingen hoger dan bij de kleinere recreatiegebieden. De 
gemiddelde bestedingen per provincie liggen tussen de 6 en 11 euro per persoon per 
bezoek.

Wandelen, fietsen en bezoek aan horeca het meest populair, vaak met de auto naar 
het gebied
Wandelen en fietsen zijn gemiddeld genomen de meest ondernomen activiteiten tijdens 
een bezoek aan een Utrechts natuur- of recreatiegebied. Indien aanwezig wordt ook vaak 
de horeca bezocht. Dit beeld is vergelijkbaar met andere provincies waar ook vaak 
gewandeld en gefietst wordt. De meeste bezoekers komen met de auto naar het gebied. 
Dit komt ook omdat er relatief veel bezoekers buiten de eigen regio/provincie naar de 
Utrechtse recreatiegebieden komen. 
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Samenvatting II

Veel bezoekers van buiten de eigen regio/provincie 
Circa 25% van de bezoekers komt van buiten de eigen provincie.
Dit percentage verschilt zeer sterk per natuur- of recreatiegebied. Vooral de 
Loosdrechtse plassen en de Vinkeveense plassen trekken veel bezoekers 
van buiten de eigen provincie. De provincie Utrecht ligt centraal maar is ook 
een provincie waar relatief veel vakanties worden ondernomen. In 
vergelijking met andere provincies*

* Provincie Drenthe (2015), provincie Gelderland (2015), Provincie Noord-Brabant (2015), Provincie Noord-Holland (2016), provincie Limburg (2016), provincie 
Zeeland (2017), provincie Zuid-Holland (2017,2022), provincie Friesland (2018), provincie Overijssel (2018). 

 behoort Utrecht tot de provincies die het 
hoogst aantal bezoekers trekt van buiten de eigen provincie. 
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Onderzochte recreatiegebieden in Provincie Utrecht

1. Vinkeveense Plassen
2. Loosdrechtse Plassen/de Strook
3. Maarsseveense Plassen
4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark
5. Haarzuilens
6. Haarrijnse Plas
7. Oortjespad
8. Cattenbroekerplas
9. Strijkviertel
10. IJsselbos/ IJsselsteinse bos
11. Nedereindse Plas
12. Laagraven/Down Under
13. Bos Nieuw-Wulven
14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten
15. Houdringe/Beerschoten/Panbos
16. De Leijen/Beukenberg 
17. Vliegbasis Soesterberg
18. Lange en Korte Duinen
19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos
20. Landgoed Groeneveld
21. Coelhorst
22. Birkhoven/Bokkenduinen
23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden
24. De Schammer/Bloeidaal
25. Henschotermeer
26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein
27. Kaapse Bossen/Doornse Gat
28. Bossen Leersumse Veld
29. Bossen Amerongse Berg
30. Kwintelooijen
31.Grebbeberg / Blauwe kamer Rhenen
32. Gravenbol
33.Recreatiegebieden langs de Lek: ’t 
Waal/Middelwaard/Salmsteke
34. Maximapark
35. Natuurgebied Zouweboezem
36. Eiland van Schalkwijk
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Leeswijzer (1/2)

Aard en scope van het 
onderzoek
Dit onderzoek beantwoordt de vraag wat de 
omvang is van het bezoek aan 36 
recreatiegebieden in de provincie Utrecht en wat 
de belangrijkste kenmerken zijn van de 
bezoeken en bezoekers. 

De uniforme onderzoeksopzet maakt de 
gebieden onderling vergelijkbaar. Dit betekent 
dat het onderzoek in de eerste plaats dient voor 
monitoring van beleid. Ook in andere provincies 
wordt vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Op 
lokaal- en beheerniveau kunnen aanvullende 
vraagstukken spelen, waarvoor gerichter 
onderzoek nodig is. Het voorliggende onderzoek 
is daarvoor niet direct bedoeld, maar biedt wel 
aanvullende informatie. 

Definitie bezoek
De definitie die de respondenten
ontvingen als het gaat om een bezoek
aan een recreatiegebied:
“Het gaat zowel om het bezoeken van
het gebied zelf, alsmede het langs of
door het gebied heen wandelen, fietsen
etc. Ook het uitlaten van uw hond in het
desbetreffende gebied of het maken van
een ommetje rekenen wij tot een bezoek
in uw vrije tijd.”

In deze definitie is geen minimale
verblijfsduur meegegeven. Daarnaast
valt de woon-werk verplaatsing buiten de
definitie van een bezoek aan een
gebied.

Er is teruggevraagd naar het bezoek in
de 12 maanden voorafgaand aan de
onderzoeksperiode (het online onderzoek vond 
plaats in november 2022).

Alleen Nederlands bezoek
De resultaten in dit rapport hebben
betrekking op Nederlandse bezoekers.
Bezoekers vanuit het buitenland zijn dus
buiten beschouwing gelaten.

Onderzoeksmethode
De respondenten zijn online benaderd.
De resultaten zijn herwogen zodat ze een
representatief beeld weergeven van de
Nederlandse bevolking. Nederlanders die
de Nederlandse taal niet beheersen zijn
geen onderdeel geweest van het
onderzoek.
Meer informatie over de
onderzoeksmethode is opgenomen in de
hoofdstuk 6.

Inhoud rapportage
1. In hoofdstuk 1 wordt het aantal bezoekers en 

bezoeken van de 36 onderzochte gebieden 
weergegeven, evenals de bestedingen en de 
waardering van het gebied. 

2. In hoofdstuk 2 wordt het profiel en de 
kenmerken van het bezoek aan gebieden 
Utrecht weergegeven. 

3. In hoofdstuk 3 gaat dieper in op de redenen 
van inwoners van de provincie Utrecht die 
geen recreatiegebied hebben bezocht. 

4. Hoofdstuk 4 laat het profiel zien van de 
bezoekers aan de recreatiegebieden uit de 
gemeenten Utrecht en Amersfoort. 

5. In hoofdstuk 5 vergelijken we de belangrijkste 
uitkomsten met die van het onderzoek uit 
2019.

6. De manier waarop het onderzoek is 
uitgevoerd is beschreven in hoofdstuk 6. 

7. In de bijlage is informatie opgenomen over 
de Leisure Leefstijlen en de gehanteerde 
vragenlijst.
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Leeswijzer (2/2)

Aantal bezoeken
Het aantal bezoeken in dit rapport is
gebaseerd op de gemeten participatie
(heeft men een gebied bezocht) en de
gemeten frequentie (het aantal keer
dan men het betreffende gebied heeft
bezocht). Doordat de steekproef
waarop de resultaten zijn gebaseerd is
herwogen en opgehoogd naar de
Nederlandse bevolking, kunnen
uitspraken worden gedaan over het
totaal aantal bezoeken.
Om het effect van uitschieters te
minimaliseren, is het aantal bezoeken
onder meer gecorrigeerd op basis van
woonregio. Hoe verder men van het
gebied woont, hoe meer de bezoekfrequentie
is afgetopt. Belangrijk is
verder om te realiseren dat rond het
aantal bezoeken marges zitten. Om
deze redenen worden de bezoeken niet
gerapporteerd als ‘hard’ getal, maar is
dit in een marge weergegeven. Enige
voorzichtigheid is dus gewenst bij de
interpretatie van het aantal bezoeken.

Unieke bezoekers vs. 
bezoeken
In deze rapportage wordt gesproken
over unieke bezoekers en bezoeken.

Unieke bezoekers; een persoon die
een bepaald gebied meerdere keren
heeft bezocht, telt één keer mee in
de resultaten.

Bezoeken; de resultaten hebben
betrekking op alle bezoeken die de
respondent heeft afgelegd, dus inclusief 
herhaalbezoeken aan hetzelfde gebied. 

In hoofdstuk 2 wordt onderaan
iedere pagina aangegeven waar de
resultaten op zijn gebaseerd.

Specifieke doelgroepen
Zeer specifieke gebruikers van
gebieden, zoals ruiters of kitesurfers,
kennen een lage penetratie onder de
Nederlandse bevolking. De kans dat zij
in een steekproef rond het bezoek aan
recreatiegebieden voorkomen
is daarmee ook relatief klein.
Hierdoor kan het zijn dat zij niet
expliciet uit de cijfers naar voren
komen.

Vergelijkbaarheid
Van alle onderzochte recreatiegebieden in de 
provincie Utrecht is het
bezoek op dezelfde wijze in kaart
gebracht. De gebieden zijn daardoor
onderling één op één vergelijkbaar.

T.o.v. 2019 zijn er 
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Bezoekersaantallen 
recreatiegebieden
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Bezoekaantallen recreatiegebieden Utrecht

Recreatiegebied

Aantal 
Nederlandse 
bezoekers***

(x 1.000)

Categorie Aantal 
Nederlandse 

bezoeken 
(x miljoen)

1. Vinkeveense Plassen 544 1,5 - 1,75

2. Loosdrechtse Plassen/de Strook 673 1,25 - 1,5

3. Maarsseveense Plassen 325 1,0 - 1,25

4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark 139 1,0 - 1,25

5. Haarzuilens 520 1,5 - 1,75

6. Haarrijnse Plas 292 1,5 - 1,75

7. Oortjespad 76 < 0,5*

8. Cattenbroekerplas 96 0,5 - 0,75*

9. Strijkviertel 97 < 0,5*

10. Ijsselbos/Ijsselsteinse Bos 67 < 0,5*

11. Nedereindse Plas 86 0,5 - 0,75*

12. Laagraven/Down Under 72 0,5 - 0,75*

13. Bos Nieuw-Wulven 57 0,5 - 0,75*

14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 482 2,5 - 2,75

15. Houdringe/Beerschoten/Panbos 122 0,75 - 1,0

16. De Leijen/Beukenberg 44 **

17. Vliegbasis Soesterberg 581 1,0 - 1,25

18. Lange en Korte Duinen 203 0,75 - 1,0

Recreatiegebied

Aantal 
Nederlandse 
bezoekers*** 

(x 1.000)

Categorie Aantal 
Nederlandse 

bezoeken 
(x miljoen)

19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos 879 2,5 - 2,75

20. Landgoed Groeneveld 297 1,0 - 1,25

21. Coelhorst 43 < 0,5*

22. Birkhoven/Bokkenduinen 117 0,5 - 0,75

23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden 369 1,25 - 1,5

24. De Schammer/Bloeidaal 65 0,5 - 0,75*

25. Henschotermeer 269 0,5 - 0,75

26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein 671 1,5 - 1,75

27. Kaapse Bossen/Doornse Gat 395 1,0 - 1,25

28. Bossen Leersumse Veld 254 0,5 - 0,75

29. Bossen Amerongse Berg 388 1,0 - 1,25

30. Kwintelooijen 153 0,75 - 1,0

31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen 488 1,0 - 1,25

32. Gravenbol 81 **

33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t Waal/Middelwaard/Salmsteke 137 0,5 - 0,75*

34. Maximapark 342 3,0 - 3,25

35. Natuurgebied Zouweboezem 33 **

36. Eiland van Schalkwijk 73 < 0,5*

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke bezoekers per gebied in de periode november 2021 tot november 2022). 
De aantallen zijn gebaseerd op dit online uitgevoerde onderzoek en niet op tellingen in de betreffende gebieden.
* Het aantal bezoeken is indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (50< n < 100, zie toelichting pagina 37).
** Het aantal bezoeken wordt niet getoond vanwege onvoldoende waarnemingen (<50, zie toelichting pagina 37).
*** Een persoon die een bepaald gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde unieke bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld.
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Aantal bezoekers naar recreatiegebied
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1. Vinkeveense Plassen
2. Loosdrechtse Plassen/de Strook
3. Maarsseveense Plassen
4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark
5. Haarzuilens
6. Haarrijnse Plas
7. Oortjespad
8. Cattenbroekerplas
9. Strijkviertel
10. IJsselbos/ IJsselsteinse bos
11. Nedereindse Plas
12. Laagraven/Down Under
13. Bos Nieuw-Wulven
14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten
15. Houdringe/Beerschoten/Panbos
16. De Leijen/Beukenberg
17. Vliegbasis Soesterberg
18. Lange en Korte Duinen
19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos
20. Landgoed Groeneveld
21. Coelhorst
22. Birkhoven/Bokkenduinen
23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden
24. De Schammer/Bloeidaal
25. Henschotermeer
26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein
27. Kaapse Bossen/Doornse Gat
28. Bossen Leersumse Veld
29. Bossen Amerongse Berg
30. Kwintelooijen
31.Grebbeberg / Blauwe kamer Rhenen
32. Gravenbol
33.Recreatiegebieden langs de Lek: ’t
Waal/Middelwaard/Salmsteke
34. Maximapark
35. Natuurgebied Zouweboezem
36. Eiland van Schalkwijk

Aantal Nederlandse unieke bezoekers
.

500.000 - 1.000.000

300.000 - 500.000

200.000 - 300.000

100.000 - 200.000

< 100.000

.

.

.

.

.
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Bezoeken naar recreatiegebied
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1. Vinkeveense Plassen
2. Loosdrechtse Plassen/de Strook
3. Maarsseveense Plassen
4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark
5. Haarzuilens
6. Haarrijnse Plas
7. Oortjespad
8. Cattenbroekerplas
9. Strijkviertel
10. IJsselbos/ IJsselsteinse bos
11. Nedereindse Plas
12. Laagraven/Down Under
13. Bos Nieuw-Wulven
14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten
15. Houdringe/Beerschoten/Panbos
16. De Leijen/Beukenberg**
17. Vliegbasis Soesterberg
18. Lange en Korte Duinen
19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos
20. Landgoed Groeneveld
21. Coelhorst
22. Birkhoven/Bokkenduinen
23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden
24. De Schammer/Bloeidaal
25. Henschotermeer
26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein
27. Kaapse Bossen/Doornse Gat
28. Bossen Leersumse Veld
29. Bossen Amerongse Berg
30. Kwintelooijen
31.Grebbeberg / Blauwe kamer Rhenen
32. Gravenbol**
33.Recreatiegebieden langs de Lek: ’t
Waal/Middelwaard/Salmsteke
34. Maximapark
35. Natuurgebied Zouweboezem**

** Het aantal bezoeken wordt niet getoond vanwege onvoldoende waarnemingen (<50, zie toelichting pagina 37).

36. Eiland van Schalkwijk

Aantal bezoeken

> 2.500.000

1.500.000 - 1.750.000

1.250.000 - 1.500.000

1.000.000 - 1.250.000

750.000 - 1.000.000

500.000 – 750.000

.

< 500.000.

.

.

.

.

.
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Waardering recreatiegebieden Utrecht

Recreatiegebied Rapportcijfer

1. Vinkeveense Plassen 7,6

2. Loosdrechtse Plassen/de Strook 7,9

3. Maarsseveense Plassen 7,8

4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark 7,5

5. Haarzuilens 8,0

6. Haarrijnse Plas 7,5

7. Oortjespad* 7,5

8. Cattenbroekerplas* 7,0

9. Strijkviertel* 7,0

10. Ijsselbos/Ijsselsteinse Bos* 6,7

11. Nedereindse Plas* 7,0

12. Laagraven/Down Under* 7,2

13. Bos Nieuw-Wulven* 7,8

14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 8,0

15. Houdringe/Beerschoten/Panbos 7,5

16. De Leijen/Beukenberg**

17. Vliegbasis Soesterberg 7,7

18. Lange en Korte Duinen 8,3

Recreatiegebied Rapportcijfer

19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos 8,1

20. Landgoed Groeneveld 8,1

21. Coelhorst* 7,8

22. Birkhoven/Bokkenduinen 7,6

23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden 7,9

24. De Schammer/Bloeidaal* 8,0

25. Henschotermeer 7,8

26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein 8,3

27. Kaapse Bossen/Doornse Gat 8,0

28. Bossen Leersumse Veld 8,3

29. Bossen Amerongse Berg 7,9

30. Kwintelooijen 7,8

31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen 8,0

32. Gravenbol**

33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t Waal/Middelwaard/Salmsteke* 7,8

34. Maximapark 8,0

35. Natuurgebied Zouweboezem**

36. Eiland van Schalkwijk**

Totaal Utrecht (gewogen gemiddelde score)¹

¹ De gewogen gemiddelde scores houden rekening met het aantal unieke bezoekers. Gebieden 
met veel bezoekers wegen zwaarder.

7,9

* Het aantal bezoeken is indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (zie toelichting pagina 37).
** Niet beschikbaar door onvoldoende waarnemingen (zie toelichting pagina 37). 13



Bestedingen  recreatiegebieden Utrecht*

Recreatiegebied

Gemiddelde 
bestedingen*** per 

persoon tijdens meest 
recente bezoek

1. Vinkeveense Plassen € 9,01
2. Loosdrechtse Plassen/de Strook € 12,68
3. Maarsseveense Plassen € 11,43
4. GagelbosRuigenhoek/Noorderpark € 2,66
5. Haarzuilens € 10,09
6. Haarrijnse Plas € 6,14
7. Oortjespad* € 5,07
8. Cattenbroekerplas* € 1,45
9. Strijkviertel* € 1,13
10. Ijsselbos/Ijsselsteinse Bos* € 3,03
11. Nedereindse Plas* € 0,73
12. Laagraven/Down Under* € 8,41
13. Bos Nieuw-Wulven* € 0,00
14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten € 7,23
15. Houdringe/Beerschoten/Panbos € 1,40
16. De Leijen/Beukenberg** **
17. Vliegbasis Soesterberg € 5,40
18. Lange en Korte Duinen € 1,51

Recreatiegebied

Gemiddelde 
bestedingen*** per 

persoon tijdens meest 
recente bezoek

19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos € 10,34
20. Landgoed Groeneveld € 5,29
21. Coelhorst* € 2,35
22. Birkhoven/Bokkenduinen € 1,56
23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden € 6,77
24. De Schammer/Bloeidaal* € 0,28
25. Henschotermeer € 4,30
26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein € 7,56
27. Kaapse Bossen/Doornse Gat € 3,54
28. Bossen Leersumse Veld € 4,93
29. Bossen Amerongse Berg € 5,61
30. Kwintelooijen € 0,00
31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen € 3,67
32. Gravenbol** **
33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t Waal/Middelwaard/Salmsteke* € 1,08
34. Maximapark € 2,10
35. Natuurgebied Zouweboezem** **
36. Eiland van Schalkwijk** **
Totaal Utrecht (gewogen gemiddelde score)¹

¹ De gewogen gemiddelde scores houden rekening met het aantal unieke bezoekers. Gebieden 
met veel bezoekers wegen zwaarder.

€ 6,40

* De bestedingen zijn indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (zie toelichting pagina 37).
** Niet beschikbaar door onvoldoende waarnemingen (zie toelichting pagina 37).
*** De meegegeven toelichting aan de respondent is geweest: ‘Noteer alstublieft alleen de uitgaven die u in het recreatiegebied heeft gedaan, zoals uitgaven aan entree, in
horecagelegenheden, aan materiaalhuur, parkeren etc.. Het gaat hier niet om eventuele verblijfskosten en reiskosten.
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Profiel en 
kenmerken bezoek
recreatiegebieden 
Utrecht



Bezoek recreatiegebieden in Utrecht

Nederlanders
(% bezoek)

Ja, één van de gebieden bezocht

23%

Nee, geen van de gebieden bezocht
77%

Inwoners provincie Utrecht 
(% bezoek)

80%

20%

Basis: totale Nederlandse bevolking en inwoners van de provincie Utrecht 16



Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Utrecht (1/5)

Kengetallen

4,0  miljoen unieke NL bezoekers

34,6 miljoen bezoeken

7,9 gemiddeld rapportcijfer

€ 6,40  per persoon per bezoek**

** Op basis van het meest recente bezoek, het gemiddelde is inclusief bezoekers die niets hebben uitgegeven.

Herkomst

Geslacht

50% 
man

50% 
vrouw

Leefstijlen

Leeftijd

0-15 jaar 17%

16-27 jaar 11%

28-54 jaar 34%

55+ jaar 38%

Rustzoekers
16%

Stijlzoekers
16% Verbinding-zoekers

12%

Harmonie-zoekers

9%

Plezier-zoekers18%
Inzicht-zoekers

14%

Avontuurzoekers

15%

Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: bezoekers
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Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Utrecht (2/5)

Ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken

wandelen 57%

fietsen (inclusief e-bike) 24%

horeca bezocht 18%

recreëren 12%

actieve natuurbeleving 7%

hond uitlaten 7%

zwemmen 7%

pleziervaart 4%

evenement bezocht 3%

wielrennen 2%

mountainbiken\ATB 2%

watersport 1%

kanoën\roeien 1%

skaten\skeeleren 0%

duiken 0%

(sport)vissen 0%

paardrijden 0%

anders, namelijk... 9%

weet niet 0%

Motief om de activiteiten hier te ondernemen

ik kan er genieten van het landschap en de
natuur 34%

gezellig met familie of vrienden op stap 29%

om (even) buiten te zijn, frisse neus halen 28%

het is dichtbij 24%

lag op de route\ik kwam er langs 19%

om te bewegen\voor een fysieke uitdaging 17%

uit gewoonte\ik kom hier vaker 14%

het is er rustig (weinig overlast van geluid,
andere bezoekers of verkeer) 12%

bezoek aan erfgoed (monument, fort, kasteel,
boerderij etc.) 7%

het is er levendig\er is altijd wel iets te
beleven\er is hier veel te doen 5%

om mensen te kijken\te ontmoeten 2%

ontmoeting met wild\dieren 2%

anders, namelijk... 10%

Recreëren: zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.
Actieve natuurbeleving: dieren\planten kijken, vogelen, fotografie, etc.
Pleziervaart: sloepvaren, motorboot, zeilboot etc
Watersport: surfen, suppen, waterskiën, kitesurfen etc

Basis alle figuren: unieke bezoekers
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Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Utrecht (3/5)

Vervoermiddel naar het gebied

61%

26%

8%

1%

2%

1%

0%

anders 2%

Reden om gebied niet te voet, per fiets, trein of bus te bezoeken

Het is te ver weg 48%

Niet praktisch i.v.m. gezinssamenstelling en/of
hoeveelheid spullen die ik meeneem 24%

Dan kost het reizen mij te veel tijd 23%

Er is voldoende plek om te parkeren 11%

Ik ga overal met de auto heen 10%

Er is geen treinstation/bushalte in de buurt 7%

Ik maak geen gebruik van trein of bus 4%

Het gebied is slecht bereikbaar per fiets 1%

Er is geen veilige/fijne fietsroute 1%

anders, namelijk... 10%

Basis vervoermiddel: unieke bezoekers (meest recente bezoek)
Basis reden gebied niet te voet, per fiets, trein of bus te bezoeken: bezoekers die met auto of motor naar gebied kwamen 19



Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Utrecht (4/5)

Algemene waardering*

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de 13 voorgelegde deelaspecten

7,9

Waardering
(rapportcijfer)

Algemene waardering 7,9

parkeergelegenheid 7,2
bereikbaarheid (per auto, fiets, lopend, OV) 7,7

kwaliteit paden en wegen 7,5
toegankelijkheid voor mindervaliden 6,4

bewegwijzering\aanduiding route in het gebied 7,3
informatie ter plaatse over natuur, landschap,

cultuurhistorie 6,8
digitale vindbaarheid van het gebied 7,5

horeca 6,6
recreatieve voorzieningen (sport- en

spelvoorzieningen, uitkijkpunten, bankjes etc.) 7,0
sanitaire voorzieningen (toiletten) 5,7

schoon (geen afval) 7,4
drukte in het gebied 6,8

veiligheid (toezicht en handhaving) in en om het
gebied 6,7

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
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Gemiddelde uitkomsten alle onderzochte gebieden Utrecht (5/5)

Top 5 alternatieve recreatiegebieden in Utrecht*

* Stel dat [gebied] niet toegankelijk is in verband met werkzaamheden, evenementen etc., wat zou voor u dan een alternatief gebied zijn om te
bezoeken in plaats van [gebied]?

Loosdrechtse Plassen\de Strook 15%

Vinkeveense Plassen 14%

Bossen Lage Vuursche\Baarnse Bos 14%

Bossen Austerlitz\Bornia\Heidestein 10%

Maarsseveense Plassen 9%

geen van deze 40%

Dag- of verblijfsbezoek

Dag

77%Verblijf

21%

weet niet meer

2%

Basis alle figuren: unieke bezoekers (meest recente bezoek)
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Niet-bezoekers 
recreatiegebieden 
Utrecht



Niet-bezoekers provincie Utrecht

Waar moet een natuur- of recreatiegebied aan voldoen, wil het voor u aantrekkelijk zijn? 
Wanneer zou u wel een natuur- of recreatiegebied in Utrecht bezoeken?

“Als ik er naar toe zou kunnen lopen. Vervoer is een probleem.”

“Rust en ruimte moet er zijn”

“Als er weinig mensen zijn, veel rust en ruimte”

“Parkeergelegenheid. iets van horeca mogelijkheid,”

“Ruim, schoon, goed bereikbaar”

“Veel groen, bomen, water, begaanbare paden”

“Bereikbaar met OV”

“In de buurt, mogelijkheid om je fiets vast te zetten, toiletten, Eet en drink gelegenheid

“Honden aangelijnd of verbod voor honden. Goede parkeergelegenheid voor fiets of auto.”

“Leuke mogelijkheden om te wandelen”

“Waar ik honden los kan laten”

Daarnaast geeft een deel van de mensen aan dat zij geen recreatiegebied hebben bezocht omdat ze niet mobiel 
genoeg zijn om naar een recreatiegebied te gaan of ze helemaal geen belangstelling hebben om een recreatiegebied 
te bezoeken.

Leefstijlen
Niet-bezoekers

Rustzoekers34%
Stijlzoekers

13%

Verbindingzoekers

12%

Harmoniezoekers
15%

Plezierzoekers

9%

Inzichtzoekers

13%

Avontuurzoekers

4%

Basis: inwoners van provincie Utrecht die geen natuurgebied hebben bezocht (n=344)
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Bestemming en 
profiel bezoekers 
recreatiegebieden 
uit Utrecht en 
Amersfoort

4



Inwoners uit gemeente Utrecht
Bezoek aan recreatiegebieden 

Ja  85%

Nee 15%

Circa 307.000  
recreatiebezoekers

Meest bezochte gebieden vanuit Utrecht

1. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 46%

2. Maximapark 37%

3. Haarrijnse Plas 30%

4. Haarzuilens 28%

5. Maarsseveense Plassen 27%

Profiel bezoeker uit Utrecht

Geslacht

50% 
man

50% 
vrouw

Leeftijd

0-15 jaar 20%

16-27 jaar 15%

28-54 jaar 47%

55+ jaar 18%

Leefstijlen

Rustzoekers

13%

Stijlzoekers19%
Verbindingzoekers

9%

Harmoniezoekers

10%

Plezierzoekers
17% Inzichtzoekers

17%

Avontuurzoekers

16%

Basis bezoek aan recreatiegebieden: inwoners uit Utrecht (n = 298)
Basis overige figuren: bezoekers aan recreatiegebied(en) woonachtig in Utrecht (n = 249) 25



Inwoners uit gemeente Amersfoort
Bezoek aan recreatiegebieden 

Ja  71%

Nee 29%

Circa 113.000
recreatiebezoekers

Meest bezochte gebieden vanuit Utrecht

1. Bossen Amersfoort-Zuid / Leusden 38%

2. Lange en Korte Duinen 30%

3. Birkhoven / Bokkenduinen 29%

4. Vliegbasis Soesterberg 27%

5. Bossen Lage Vuursche / Baarnse Bos 18%

Profiel bezoeker uit Amersfoort

Geslacht

49% 
man

51% 
vrouw

Leeftijd

0-15 jaar 20%

16-27 jaar 13%

28-54 jaar 34%

55+ jaar 33%

Leefstijlen

Rustzoekers
19%

Stijlzoekers

20%
Verbindingzoekers

15%

Harmoniezoekers

8%
Plezierzoekers

16%

Inzichtzoekers

13%

Avontuurzoekers

9%

Basis bezoek aan recreatiegebieden: inwoners uit Amersfoort (n = 227)
Basis overige figuren: bezoekers aan recreatiegebied(en) woonachtig in Amersfoort (n = 163) 26



5
Vergelijking met 
resultaten uit 2019



Bezoekersaantallen recreatiegebieden Utrecht – vergelijking 2019

Aantal Nederlandse 
bezoekers***

(x 1.000)

Recreatiegebied 2022
> 10% 

stijging/daling 
tov 2019

1. Vinkeveense Plassen 544

2. Loosdrechtse Plassen/de Strook 673

3. Maarsseveense Plassen 325

4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark 139

5. Haarzuilens 520

6. Haarrijnse Plas 292

7. Oortjespad* 76

8. Cattenbroekerplas* 96

9. Strijkviertel* 97

10. Ijsselbos / Ijsselsteinse Bos* 67

11. Nedereindse Plas* 86

12. Laagraven/Down Under* 72

13. Bos Nieuw-Wulven* 57

14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 482

15. Houdringe/Beerschoten/Panbos 122

16. De Leijen/Beukenberg** 44

17. Vliegbasis Soesterberg 581

18. Lange en Korte Duinen 203

Aantal Nederlandse 
bezoekers*** 

(x 1.000)

Recreatiegebied 2022 > 10% 
stijging/daling

19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos 879

20. Landgoed Groeneveld 297

21. Coelhorst* 43

22. Birkhoven/Bokkenduinen 117

23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden 369

24. De Schammer/Bloeidaal* 65

25. Henschotermeer 269

26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein 671

27. Kaapse Bossen/Doornse Gat 395

28. Bossen Leersumse Veld 254

29. Bossen Amerongse Berg 388

30. Kwintelooijen 153

31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen 488

32. Gravenbol** 81

33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t 
Waal/Middelwaard/Salmsteke* 137

34. Maximapark 342

35. Natuurgebied Zouweboezem** 33

36. Eiland van Schalkwijk* 73

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoekersaantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke bezoekers per gebied in de periode november 2021 tot november 2022). 
De aantallen zijn gebaseerd op dit online uitgevoerde onderzoek en niet op tellingen in de betreffende gebieden.
* Het aantal bezoekers is indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (50< n < 100, zie toelichting pagina 37).
** Geen vergelijking mogelijk vanwege onvoldoende waarnemingen (<50, zie toelichting pagina 37).
*** Een persoon die een bepaald gebied meerdere keren heeft bezocht, is in de genoemde unieke bezoekersaantallen slechts één keer meegeteld.
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Bezoekaantallen recreatiegebieden Utrecht – vergelijking 2019

Categorie Aantal Nederlandse bezoeken 
(x miljoen)

Recreatiegebied 2022 2019 Verschil tov 
2019

1. Vinkeveense Plassen 1,5 - 1,75 1,5 - 1,75

2. Loosdrechtse Plassen/de Strook 1,25 - 1,5 1,25 - 1,5

3. Maarsseveense Plassen 1,0 - 1,25 1,0 - 1,25

4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark 1,0 - 1,25 0,75 - 1,0

5. Haarzuilens 1,5 - 1,75 1,25 - 1,5

6. Haarrijnse Plas 1,5 - 1,75 0,75 - 1,0

7. Oortjespad* < 0,5 < 0,5

8. Cattenbroekerplas* 0,5 - 0,75

9. Strijkviertel* < 0,5 0,5 - 0,75

10. Ijsselbos/ Ijsselsteinse Bos* < 0,5

11. Nedereindse Plas* 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75

12. Laagraven/Down Under* 0,5 - 0,75 < 0,5

13. Bos Nieuw-Wulven* 0,5 - 0,75

14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 2,5 - 2,75 2,0 - 2,25

15. Houdringe/Beerschoten/Panbos 0,75 - 1,0 0,5 - 0,75

16. De Leijen/Beukenberg**

17. Vliegbasis Soesterberg 1,0 - 1,25 1,0 - 1,25

18. Lange en Korte Duinen 0,75 - 1,0 1,0 - 1,25

Categorie Aantal Nederlandse bezoeken 
(x miljoen)

Recreatiegebied 2022 2019 Verschil tov
2019

19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos 2,5 - 2,75 2,0 - 2,25

20. Landgoed Groeneveld 1,0 - 1,25 0,75 - 1,0

21. Coelhorst* < 0,5

22. Birkhoven/Bokkenduinen 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75

23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden 1,25 - 1,5 1,5 - 1,75

24. De Schammer/Bloeidaal* 0,5 - 0,75 < 0,5

25. Henschotermeer 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75

26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein 1,5 - 1,75 1,5 - 1,75

27. Kaapse Bossen/Doornse Gat 1,0 - 1,25 1,0 - 1,25

28. Bossen Leersumse  Veld 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75

29. Bossen Amerongse Berg 1,0 - 1,25 1,0 - 1,25

30. Kwintelooijen 0,75 - 1,0 0,75 - 1,0

31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen 1,0 - 1,25

32. Gravenbol**

33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t
Waal/Middelwaard/Salmsteke* 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75

34. Maximapark 3,0 - 3,25

35. Natuurgebied Zouweboezem**

36. Eiland van Schalkwijk* < 0,5

Basis: totale Nederlandse bevolking (de bezoeken zijn gebaseerd op de periode november 2021 tot november 2022). De aantallen zijn gebaseerd op dit online 
uitgevoerde onderzoek en niet op tellingen in de betreffende gebieden.
* Het aantal bezoeken is indicatief vanwege een laag aantal waarnemingen (50< n < 100, zie toelichting pagina 37).
** Geen vergelijking mogelijk vanwege onvoldoende waarnemingen (<50, zie toelichting pagina 37).
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Kenmerken bezoekers  - vergelijking 2019

Recreatiegebied in Utrecht bezocht

Inwoners Nederland -
2022 23% 77%

Inwoners Nederland -
2019 21% 79%

Inwoners provincie
Utrecht - 2022 80% 20%

Inwoners provincie
Utrecht - 2029 77% 23%

Verblijfs- of dagbezoek

2022

Dag

77%

Verblijf

21%

2019 85% 13%

Weet niet

2%

Geslacht
2022

50%  
man

50% 
vrouw

2019

52% 
man

48% 
vrouw

Herkomst Provincie 2022 2019

Utrecht 75% 67%
Noord-Holland 8% 13%
Zuid-Holland 6% 9%
Gelderland 5% 6%

Noord-Brabant 2% 2%
Limburg 1% 1%

Groningen 0% 1%
Friesland 0% 0%
Drenthe 0% 0%

Overijssel 0% 1%
Zeeland 0% 0%

Flevoland 0% 1%

Leeftijd

0-17 jaar 17%
15%

18-34 jaar 17%
19%

35-54 jaar 27%
25%

55+ jaar 38%
40%

Leefstijlen

Avontuurzoekers

2022

15%

2019

20%

Inzichtzoekers 14%
18%

Plezierzoekers 18%
10%

Harmoniezoekers 9%
9%

Verbindingzoekers 12%
15%

Stijlzoekers 16%
11%

Rustzoekers 16%
15%

Het aantal onderzochte gebieden is met vier toegenomen ten opzichte van 2019 Basis herkomst: bezoeken
Basis overige figuren: bezoekers 30



Activiteiten, motief van bezoek en vervoermiddel – vergelijking 2019

2022

2019

Ondernomen activiteiten tijdens de bezoeken

wandelen 57%
55%

fietsen (inclusief e-bike) 24%
20%

horeca bezocht 18%
19%

recreëren 12%

actieve natuurbeleving 7%
8%

hond uitlaten 7%
7%

zwemmen 7%
8%

pleziervaart 4%
5%

evenement bezocht 3%
8%

wielrennen 2%
2%

mountainbiken\ATB 2%
3%

watersport 1%
2%

kanoën\roeien 1%
1%

skaten\skeeleren 0%
0%

duiken 0%
0%

(sport)vissen 0%
1%

paardrijden 0%
0%

anders, namelijk... 9%
9%

weet niet 0%
1%

Motief om de activiteiten hier te ondernemen

ik kan er genieten van het landschap en de
natuur

34%
34%

gezellig met familie of vrienden op stap 29%
31%

om (even) buiten te zijn, frisse neus halen 28%
30%

het is dichtbij 24%
25%

lag op de route\ik kwam er langs 19%
14%

om te bewegen\voor een fysieke uitdaging 17%
22%

uit gewoonte\ik kom hier vaker 14%
11%

het is er rustig (weinig overlast van geluid,
andere bezoekers of verkeer)

12%
13%

bezoek aan erfgoed (monument, fort, kasteel,
boerderij etc.)

7%
10%

het is er levendig\er is altijd wel iets te
beleven\er is hier veel te doen

5%
5%

om mensen te kijken\te ontmoeten 2%
3%

ontmoeting met wild\dieren 2%
1%

anders, namelijk... 10%
10%

Vervoermiddel naar het gebied

61%
69%

26%
20%

8%
4%

1%
4%

2%
0%

1%
1%

0%
1%

anders 2%
1%

Het aantal onderzochte gebieden is met vier  
toegenomen ten opzichte van 2019

Recreëren: zonnen, lezen, luieren, spelen, picknicken, barbecueën, etc.
Actieve natuurbeleving: dieren\planten kijken, vogelen, fotografie, etc.
Pleziervaart: sloepvaren, motorboot, zeilboot etc
Watersport: surfen, suppen, waterskiën, kitesurfen etc

Basis alle figuren: unieke bezoekers
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Waardering en bestedingen - vergelijking 2019

Waardering
(rapportcijfer)

Algemene waardering

2022

7,9

2019

7,8

parkeergelegenheid 7,2
7,4

kwaliteit paden en wegen 7,5
7,5

bewegwijzering\aanduiding route in het gebied 7,3
7,2

informatie ter plaatse over natuur, landschap,
cultuurhistorie

6,8
7,0

digitale vindbaarheid van het gebied 7,5
7,6

horeca 6,6
6,8

recreatieve voorzieningen (sport- en
spelvoorzieningen, uitkijkpunten, bankjes etc.)

7,0
7,2

sanitaire voorzieningen (toiletten) 5,7
6,2

schoon (geen afval) 7,4
7,4

veiligheid (toezicht en handhaving) in en om het
gebied

6,7
6,7

Bestedingen

2022 € 6,40 per persoon per bezoek 

2019 € 6,10 per persoon per bezoek

Het aantal onderzochte gebieden is met vier 
toegenomen ten opzichte van 2019

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers

De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de voorgelegde deelaspecten
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6
Onderzoeks-
methode



Onderzoeksspecificaties 1/3

Doelgroep
Nederlanders van 0 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 12 jaar is de ouder/verzorger van het kind benaderd met de vraag om de vragenlijst voor het 
kind in te vullen (de stellingen die zijn voorgelegd om de respondent toe te wijzen aan een van de Leisure Leefstijlprofielen kon de ouder voor zichzelf 
invullen).

Steekproefbron en steekproef
De steekproef is getrokken uit Nipobase, het online respondentenpanel van Kantar. Het aantal respondenten dat heeft meegewerkt aan het onderzoek 
is 3.961.

Steekproefopbouw
Inwoners Utrecht zijn oververtegenwoordigd in de steekproef 
Omdat de kans groter is dat gebieden worden bezocht door inwoners uit de (directe) omgeving, zijn gemeentes in Utrecht sterk oververtegenwoordigd in 
de steekproef. 

Omliggende gemeentes, COROP gebieden en omliggende provincies zijn licht oververtegenwoordigd, 
omdat bezoek aan Utrechtse gebieden naar verwachting hoger zal liggen door een kortere reisafstand dan vanuit niet aangrenzende provincies. 

Niet aangrenzende provincies zijn in beperkte mate meegenomen 
Om een totaalbeeld te schetsen voor het bezoek van alle Nederlanders aan recreatiegebieden in Utrecht, zijn ook niet aangrenzende provincies 
meegenomen in de steekproef. 
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Onderzoeksspecificaties 2/3

Respons
Bruto zijn n= 7.125 respondenten uitgenodigd. Het responspercentage komt daarmee uit op 55%. Dit responspercentage is gangbaar bij vergelijkbaar 
surveyonderzoek. 

Online methode
Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail met 
daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst
De vragenlijst is opgesteld door Kantar in samenspraak met de provincie Utrecht. De gemiddelde invulduur bedroeg 6 minuten.

Veldwerkperiode
Het veldwerk heeft gelopen van 28 oktober t/m 13 november 2022.

35



Onderzoeksspecificaties 3/3

Weging
De gemeentes in Utrecht, de aangrenzende COROP gebieden*

* COROP-gebied is een cluster van één of meer aangrenzende gemeente in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. Deze indeling is ontworpen door de Coördinatiecommissie Regionaal 
OnderzoeksProgramma omstreeks 1970 (bron CBS)

 en overige provinciedelen van omliggende provincies en de niet-aangrenzende 
provincies zijn herwogen naar de ideaalcijfers op deze betreffende niveaus (werkelijke verdeling van leeftijd en geslacht binnen de betreffende 
gemeente/COROP gebied/provincie). De bron die hiervoor gebruikt wordt is het Centraal Bureau voor de Statistiek. De onderliggende verhoudingen zijn 
teruggebracht naar het aandeel dat de betreffende regio’s binnen Nederland in werkelijkheid innemen. Op deze manier is een representatief beeld 
geschetst van het bezoek aan natuurgebieden in Utrecht vanuit Nederland als totaal, alsmede vanuit de afzonderlijke provincies en vanuit de gemeentes 
in Utrecht.
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Aantal waarnemingen (n) per gebied

Recreatiegebied n
1. Vinkeveense Plassen 191
2. Loosdrechtse Plassen/de Strook 300
3. Maarsseveense Plassen 230
4. Gagelbos/Ruigenhoek/Noorderpark 129
5. Haarzuilens 281
6. Haarrijnse Plas 169
7. Oortjespad* 68
8. Cattenbroekerplas* 65
9. Strijkviertel* 86
10. Ijsselbos* 57
11. Nedereindse Plas* 96
12. Laagraven/Down Under* 73
13. Bos Nieuw-Wulven* 69
14. Amelisweerd/Rhijnauwen/Vechten 372
15. Houdringe/Beerschoten/Panbos 123
16. De Leijen/Beukenberg** 39
17. Vliegbasis Soesterberg 357
18. Lange en Korte Duinen 206

Recreatiegebied n
19. Bossen Lage Vuursche/Baarnse Bos 443
20. Landgoed Groeneveld 228
21. Coelhorst* 49
22. Birkhoven/Bokkenduinen 109
23. Bossen Amersfoort-Zuid/Leusden 214
24. De Schammer/Bloeidaal* 69
25. Henschotermeer 180
26. Bossen Austerlitz/Bornia/Heidestein 348
27. Kaapse Bossen/Doornse Gat 277
28. Bossen Leersumse Veld 176
29. Bossen Amerongse Berg 225
30. Kwintelooijen 125
31. Grebbeberg/Blauwe kamer Rhenen 206
32. Gravenbol** 26
33. Recreatiegebieden langs de Lek: ’t Waal/Middelwaard/Salmsteke* 93
34. Maximapark 229
35. Natuurgebied Zouweboezem** 23
36. Eiland van Schalkwijk* 51

Voor bijna alle gebieden zijn er voldoende waarnemingen gedaan om nauwkeurige uitspraken te kunnen doen.  

* Relatief weinig personen in de steekproef hebben aangegeven deze gebieden te hebben bezocht. (n ligt tussen de 50 en 100). Het aantal bezoeken en de overige resultaten voor deze 
gebieden zijn daarom indicatief en dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. (Het betreft hier alleen de uitwerking van het profiel van de bezoekers en de bezoekfrequentie en 
niet de bezoekersaantallen. Deze zijn namelijk op de volledige steekproef gebaseerd en daarmee voldoende nauwkeurig).

** Voor deze gebieden geldt dat weinig personen in de steekproef hebben aangegeven deze gebieden te hebben bezocht (n is kleiner dan 50). Voor deze gebieden is daarom geen extra 
informatie opgenomen over het profiel van de bezoekers en de bezoekfrequentie aan de afzonderlijke gebieden.

37



Controles en dataverwerking (1/3) 
Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen zijn verschillende controles in de vragenlijst en op de data uitgevoerd. Op deze en de volgende slides lichten 
we die nader toe.

Aantal bezoeken
Voor respondenten kan het lastig zijn aan te geven hoeveel bezoeken men aan een natuur- of recreatiegebied heeft afgelegd in de afgelopen 12 maanden. Dit 
geldt vooral voor respondenten die het betreffende gebied frequent bezoeken. De vraagstelling hebben we daarom als volgt opgebouwd:
1. Allereerst wordt gevraagd hoe vaak men het gebied in de afgelopen 12 maanden gemiddeld genomen heeft bezocht (een keer of meerdere keren per dag, 

per week, per maand of per jaar). Op deze manier kan de respondent op hoofdlijnen aangeven hoe vaak hij er gemiddeld genomen komt. 
2. Vervolgens wordt aan de respondent gevraagd hoe vaak hij/zij er gemiddeld genomen is geweest per dag, per week, per maand of per jaar (afhankelijk van 

de gekozen categorie). 
3. Tot slot wordt het totaal aantal bezoeken aan de respondent voorgelegd, om te checken of dit voor het gevoel van de respondent klopt, bijvoorbeeld: een 

respondent vult in dat hij/zij er gemiddeld 3 keer per maand is geweest in de afgelopen 12 maanden. Er wordt in dit geval gevraagd of het klopt dat de 
respondent circa 36 bezoeken heeft afgelegd aan het betreffende gebied. Indien dit niet klopt, kan de respondent het eerder gegeven antwoord bijstellen. 

Bestedingen 
De totale bestedingen worden afgetopt op 100 euro per persoon. De definitie die bij de vraag opnemen is ‘Bestedingen zijn gemiddelde bestedingen per 
persoon, gebaseerd op het meest recente bezoek, inclusief personen die niets hebben besteed. Aan de respondent geven we de volgende toelichting mee: 
“Noteer alstublieft alleen de uitgaven die u op het recreatiegebied heeft gedaan, zoals uitgaven aan entree, in horecagelegenheden, aan materiaalhuur, parkeren 
etc. Het gaat hier niet om eventuele verblijfskosten en reiskosten”.

Controle op aantal waarnemingen 
In de rapportage wordt rekening gehouden met het aantal waarnemingen waarop de resultaten gebaseerd is. Indien het aantal waarnemingen onder de 50 komt, 
rapporteren wij de uitkomsten niet. Indien het aantal waarnemingen tussen de 50 en 100 ligt, geven wij bij de betreffende resultaten aan dat de resultaten 
indicatief zijn.
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Controles en dataverwerking (2/3) 

Van bezoekers naar bezoeken
Ervaring leert dat de meeste respondenten in de steekproef een gebied maar één of enkele keren per jaar bezoeken. Een beperkte groep geeft aan een 
gebied heel frequent te bezoeken (soms dagelijks meerdere keren, denk bijvoorbeeld aan mensen die hun hond uitlaten). Het wel of niet voorkomen van een 
dergelijke respondent in de steekproef kan veel impact hebben op de resultaten. Met name als resultaten op bezoekniveau worden doorgerekend. Ditzelfde 
geldt voor respondenten uit omliggende of overige provincies, die een relatief zware ophoogfactor krijgen. Hoe verder weg van de provincie waarin de 
gebieden liggen, hoe lager de steekproefaantallen namelijk zijn. 

Daarnaast wordt het aantal bezoeken afgetopt op basis van de woonregio t.a.v. het recreatiegebied. Hoe dichter een respondent bij het betreffende gebied 
woont, hoe hoger de maximale bezoekfrequentie is.

Herkomst bezoeker Maximale bezoekfrequentie

Eigen gemeente 52 keer per jaar

Aangrenzende gemeenten 12 keer per jaar

Elders uit de provincie, aangrenzende COROP-gebieden 4 keer per jaar

Aangrenzende provincies 2 keer per jaar

Overige provincies 1 keer per jaar
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Controles en dataverwerking (3/3) 

Uitschieters
In de vragenlijst kan men aangeven of men de betreffende gebieden in de afgelopen 12 maanden dagelijks/meerdere keren per dag had bezocht, wekelijks, 
maandelijks of jaarlijks. Vervolgens kan men aangeven hoe vaak per dag, week, maand of jaar men de betreffende gebieden heeft bezocht. 
1. Onrealistische uitschieters woorden als waarde ‘onbekend’ beschouwd en daarmee niet meegenomen in het berekenen van de frequentie. 
2. De aantallen per dag en per week worden afgetopt. Deze correctie voeren we door omdat frequente bezoekers het aantal bezoeken waarschijnlijk hebben 

overschat. De vraag is namelijk in hoeverre men rekening heeft gehouden met vakanties, slechte weersomstandigheden, ziekte etc..
In onderstaande schema’s wordt per niveau aangegeven welke uitschieters niet zijn meegenomen en welke bezoekaantallen zijn afgetopt (indien van 
toepassing).

Bezoeken per dag
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden wordt 
afgetopt op 2 bezoeken per dag als men 3 t/m 5 bezoeken aangeeft
2. meer dan 5 bezoeken per dag worden niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. dagelijks bezoek vanuit andere regio’s dan de gemeente waarin het 
betreffende gebied is gelegen of aangrenzende gemeentes wordt niet 
meegenomen in de frequentieberekening

Het aantal bezoeken per dag wordt met een factor van 365 
vermenigvuldigd om tot het aantal bezoeken te komen

Bezoeken per maand
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden wordt 
afgetopt op 1 bezoek per maand als men woonachtig is in een niet-
aangrenzende provincie van Utrecht
2. meer dan 10 bezoeken per maand worden niet meegenomen in de 
frequentieberekening

Het aantal bezoeken per maand wordt met een factor van 12 
vermenigvuldigd om tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per week
1. het gemiddelde bezoek over de afgelopen 12 maanden wordt 
afgetopt op 7 bezoeken per week als men 8 t/m 10 bezoeken aangeeft
2. meer dan 10 bezoeken per week worden niet meegenomen in de 
frequentieberekening (onrealistische uitschieter)
3. wekelijks bezoek vanuit andere provincies dan Utrecht wordt niet 
meegenomen in de frequentieberekening, tenzij het betreffende gebied 
op een grensgebied met een andere provincie is gelegen

Het aantal bezoeken per week wordt met een factor van 52  
vermenigvuldigd om tot het aantal bezoeken te komen.

Bezoeken per jaar
1. meer dan 20 bezoeken per jaar worden niet meegenomen in de 
frequentieberekening
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7
Bijlagen



Bijlage 
Leefstijlsegmenten (1/4)

Avontuurzoekers

Moderne kunst? Graag. Andere culturen? Interessant. Slapen op een vulkaan? Doen.
Deze avontuurlijke en creatieve recreanten doen lekker hun eigen ding. Ze zijn voor veel in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt aan hun zelfontwikkeling. 
Ruimdenkendheid is de karaktertrek van de Avontuurzoeker. Ze willen het ‘echte’ leven ervaren, in alle rijkheid. Bijvoorbeeld in een museum, in de natuur, of in een cursus 
waarin ze nieuwe dingen opsteken. Authentieke ervaringen zien zij als een grote verrijking van hun bestaan. Het is dan ook niet vreemd dat ze  op vakantie veel 
rondtrekken. Ze zoeken naar bijzondere, gekke of verrassende locaties om te overnachten.

Plezierzoekers

‘Lang leve de lol!’
Van attractiepark tot festivals; plezier hebben, dat is recreëren voor deze groep. Gekke dingen doen en vermaakt worden. Feesten, de hort op met een groep vrienden, 
daar maak je ze gelukkig mee. Je ziet ze veel op festivals en evenementen, maar ze pakken ook graag samen een filmpje. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 
En gezelligheid kent geen tijd. Op vakantie gaat de Plezierzoeker graag op pad met familie en vrienden. Bijvoorbeeld op een zon- en strandvakantie, op een feestvakantie 
of op een avontuurlijke vakantie. Het belangrijkste is dat het gezellig is, en dat er voor iedereen wat te doen is. Als dat op een camping kan is dat prima, maar als ze een 
leuke aanbieding kunnen vinden voor een luxe hotel… dat is echt genieten!
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Leefstijlsegmenten (2/4)

Harmoniezoeker

‘Hè, gezellig!’
Ja, het draait maar om één woord bij deze groep: als het maar gezellig is. Vrije tijd is tijd die ze dan ook graag met hun gezin, familie of vrienden doorbrengen. En ze zijn 
pas echt blij, als iedereen in het gezelschap tevreden is. Lekker winkelen, een pretpark bezoeken of juist ontspannen in de sauna; de combinatie van gezelligheid en rustig 
aan doen past perfect bij deze groep. Ook op vakantie willen ze dat er voor iedereen iets te doen is. Activiteiten voor de kinderen, een mooi zwembad; geen wonder, dat 
ze graag een huisje huren op een park met veel voorzieningen. Een familiecamping mag ook. Recreanten in deze groep zijn hartelijke mensen, met veel interesse in 
anderen. Ze omschrijven zichzelf als gemoedelijk, vrolijk en zachtaardig.

Verbindingszoekers

‘Gewoon, samen even lekker ontspannen.’
Er zijn voor elkaar, dat is niet meer dan normaal voor de Verbindingszoekers. In hun vrije tijd zetten zij zich daarom graag in voor anderen, met vrijwilligerswerk of in een 
vereniging. In de tijd die overblijft genieten ze graag van de natuur, op de fiets of al wandelend. Maar ook een bezoek aan museum of theater vinden ze fijn. De interesse 
in anderen en de wereld vind je ook terug in hun reisgedrag: ze hoeven niet op één plek te blijven. Rondtrekken vinden ze leuk. Dan verblijven ze graag op een camping 
met goede faciliteiten, of in een bekende hotelketen. En bevalt het ze? Dan komen ze terug en delen ze hun ervaringen met anderen.
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Leefstijlsegmenten (3/4)

Rustzoekers

Dichtbij huis is genoeg moois te zien’
Deze doelgroep houdt recreatie graag letterlijk en figuurlijk graag dichtbij huis. Lekker in Nederland blijven ze, het hoeft allemaal niet zo gek voor de Rustzoekers. ‘De 
wereld verandert wel erg hard’ is een gedeelde opvatting. Net als ‘Waarom zou je ver reizen, dichtbij huis is genoeg moois te zien’. Eigenlijk vinden ze het leven ’t prettigst 
als ze lekker rondom huis hun eigen gang kunnen gaan, beetje tuinieren, wellicht een rondje fietsen of wandelen. Maar natuurlijk gaan ze er ook wel eens op uit. En dan 
vinden ze het fijn om van tevoren zoveel mogelijk te regelen. Geen verrassingen, geen drukte.  Privacy en rust zijn belangrijk.

Inzichtzoekers

Kunst, cultuur en wandelingen houden je fit!’
Inspirerende en rustige activiteiten zijn het domein van deze groep. De over het algemeen iets oudere Inspiratiezoeker heeft weer tijd voor zijn interesses én: wil blijven 
meedoen in de wereld. Dingen leren en ervaren willen ze, in de natuur en met culturele activiteiten. Het liefst alleen, of in klein gezelschap. Vrije tijd is tijd die je bewust 
moet besteden. Museumbezoek en bezienswaardige gebouwen; daar liggen de interesses. Actief de natuur in kan ook: het liefst wandelend of fietsend. Overnachten doen 
ze graag op een plek waar de praktische voorzieningen goed geregeld zijn. Zoals in een bekende hotelketen, in een bed & breakfast met goede recensies. Ze zijn dan ook 
best bereid iets meer te betalen. Ze lezen opvallend vaak de krant (NRC, Trouw, Volkskrant) en gebruiken op het gebied van social media vooral LinkedIn.
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Leefstijlsegmenten (4/4)

Stijlzoekers

‘Work hard, play hard’
Wellnesscenters, een sportwedstrijd bezoeken of slapen in een mooi hotel; dat is de wereld van deze groep.
Het zijn zelfverzekerde en doelgerichte recreanten. Harde werkers met ambitie en ondernemingsdrift treffen we hier vaak onder.
Hun actieve en strevende levensstijl komt ook duidelijk naar voren in hun vrije tijd en vakantie. In hun eigen woorden: ‘Work hard, play hard’.
Verwend worden en genieten van exclusiviteit past voor hen bij vakantie. Luxe en comfort is dan ook zeer belangrijk. En daarbij: het sociale gebeuren moet kloppen. Dus 
liever zoveel mogelijk Ons Soort Mensen, op dezelfde golflengte  om zich heen. Goed voor je netwerk ook.
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Bijlage 3 
Vragenlijst (1/6)
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Vragenlijst (2/6)
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Vragenlijst (3/6)
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Vragenlijst (4/6)
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Vragenlijst (5/6)
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Vragenlijst (6/6)
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