
Actualisatie toerisme en recreatie 

Natuur- en recreatieplan Westfriesland 
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Programma 

Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen 

 
Start (13.00) 
 Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan 
 Opstart: De groeten uit Westfriesland 
 Het landschap(splan) van toen en nu 
 In kaart brengen van de toeristisch-recreatieve kwaliteit van Westfriesland 
 
Pauze (14.00) 
 De tijd van nu en van verandering 
 
Pauze (15.15) 
 Inspelen op veranderingen 
 Strategische koers 
 
Afsluiting (16.45) 

 



Naar een natuur- en recreatieplan 

 Doelen: 
– Komen tot actueel beleid en een uitvoeringsplan voor Recreatieschap  
– Input leveren voor regionaal beleid (Structuurschets) 
– Bijdragen aan beeldvorming van de regio 

 
 

 Resultaten: 
– Evaluatie van de resultaten Landschapsplan en deelplannen 
– Afweging van niet-uitgevoerde doelen en projecten 
– Opstellen van nieuwe doelen en projecten 
– Inpassen visie Bestuur van het Recreatieschap 
– Advisering over richting, uitvoering en inhoud van samenwerking en promotie/acquisitie 

 
 

Samen met de regio! 
 
 
 

3 



Waar staan we in het proces? 

Vijf werkblokken 
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Blok 1:  
Het leggen van 

de basis 

Blok 2: 
Evaluatie 

Blok 3: 
Actualisatie 

Blok 4: 
Visievorming 

Blok 5: 
Uitvoeringsplan 



De Groeten uit Westfriesland 
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Landschapsplan 1999 
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Landschapsplan - ambitie 

‘ De ambitie van het Landschapsplan is om het Westfriese landschap naar de  
toekomst wederom haar rol als samenbindende factor tussen de functies in en de  
waarden van het landschap te laten vervullen: het landschap als bindmiddel.’ 
 
Tijdbeeld: 
 Oprukkende verstedelijking en schaalvergroting landbouw vragen om een 

ruimtelijk kader 
 Somber scenario dreigt: een neerwaartse spiraal van fragmentatie en 

kwaliteitsverlies waardoor cultuurlandschap verloren gaat 
 Landschapsplan wil sturing geven aan dit ogenschijnlijk onomkeerbare proces 

 
Conclusie: 
 Sombere scenario afgewend 
 Landschapsplan heeft hier belangrijke bijdrage aan geleverd 
 Minder ontwikkelingen dan verwacht in 1999 
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Landschapsplan - visie op landschap 

 Onderscheiden van gebruiksruimte en landschappelijk raamwerk 
 

 Landschappelijk raamwerk van bebouwingslinten, dijken en waterlopen en nieuw 
te realiseren elementen in het landschap (groene linten/scheggen) 
 
 
 

 Ogenschijnlijk tegenstrijdige functies inpassen in  
 het landschap 
 Koppelen van belangen 
 
 
Conclusie:  
 Landschappelijk raamwerk niet gerealiseerd (alleen Drachterveld) 
 Uitwerking onduidelijk, minder noodzaak, geen regionaal belang, geen budgetten 
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Resultaten projecten Landschapsplan 

 Slechts een van de voorgestelde groene linten/scheggen gedeeltelijk gerealiseerd 
– Drachterveld is positieve uitzondering 

 
 Stevige impuls wandel- en fietspaden regio 
 Netwerken voor fietsen en wandelen aangelegd 
 In plaats van kano- en schaatsroutes vooral vaarroutes ontwikkeld, kanoën 

beperkt mogelijk 
 

 Zwemmogelijkheden regio uitgebreid op diverse plaatsen 
 

 Groei van aantal natuurgebieden en ecologische verbindingen  
 

Conclusie: Resultaten vooral op het gebied van recreatieve routenetwerk 
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Toeristisch recreatieve kwaliteit 
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Trends en ontwikkelingen 

 Tot 2040: groei totale bevolking Noord-Holland 
met 368.000 naar 3,1 miljoen inwoners (+13%) 
 

 Concentratie van groei vindt plaats in 
Amsterdam en directe omgeving (Noord-
Holland Zuid) 

– Noord-Holland Noord: +1,5% 
– Noord-Holland Zuid: +17% 

 
 Stagnatie van de beroepsbevolking NH 

– Daling in Noord-Holland Noord: -14% 
– Stijging in Noord-Holland Zuid: +5% 

 
 
 



Lichte groei, sterke vergrijzing 

 In Westfriesland wordt een groei verwacht van 4%, van 208.300 (2015) naar 
217.400 (2040) inwoners. 

– Het aantal jongeren (<15 jaar) daalt met 4% 
– Werkzame bevolking (15-67 jaar) daalt met 11% 
– Ouderen (65+) stijgen met 68% 
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Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 

 Verandering (niet per sé beter of slechter, alleen ánders) in 
… 
 

 … ook voor West-Friesland? 



75 + 
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Individualisering 
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Kortere werkweek 
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Volgens de Nederlandse historicus 

en schrijver Rutger Bregman werken 

we in 2030 nog slechts vijftien uur 

per week. Volgens hem is dit de 

oplossing voor veel problemen van 

deze tijd: stress, werkloosheid, 

emancipatie, vergrijzing, ... 



Groeiende tegenstellingen 
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Van stad naar stedelijke regio 
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Landelijk gebied wordt zelfvoorzienend 
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Invloed apps en social media groeit 
20 



Duurzaamheid kost ruimte 
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Buitengebied als tegenhanger 
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Natuur en groen onderdeel van economie 
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Uitleggen van landschap en natuur 
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Trends recreatie 

 Vergrijzing: meer vrije tijd ouderen en minder vrije tijd 25-50 jarigen en jongeren 
 

 Recreatie dichter bij huis 
 

 Oude wijn in nieuwe zakken (Wildlife Hiking, Bootcamp, Micro Adventure) 
 

 Commerciële voorzieningen in recreatiegebieden en betalen voor natuurbeleving 
 

 Sterke ontwikkeling en positie van routegebonden recreatie 
 

 Toenemende aandacht voor gezondheid in recreatie 
 

 Virtuele natuurbeleving 
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Recreatie in de natuur 

 Toename behoefte fietsen en wandelen dicht bij huis en hogere eisen aan paden  
 

 Toenemend belang van (kleinere) natuurgebieden dicht bij de woonomgeving:  
 Geen grote gecentraliseerde natuurgebieden, maar juist 

postzegelontwikkeling 
 

 Mensen willen steeds vaker de natuur in: ontsnappen aan de gedigitaliseerde 
samenleving 
– Meer weten over de natuur, beleving, puur natuur 

 
 Kant-en-klare natuurbeleving   
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Trends toerisme 

 Groei van vakanties naar het buitenland, meer korte vakanties, minder lange 
vakantie, seizoensverlenging 
 

 Opkomst nieuwe markten: inkomend toerisme 
 

 Vakantiegedrag wordt gevarieerder (meer verschillende activiteiten ondernemen) 
 

 Hang naar luxe en comfort (o.a. vaste accommodaties ipv kamperen) 
 

 Opkomst van de deeleconomie (AirB&B, Housetrip, huiskamerrestaurant)  en 
delen van belevingen (social media) 
 

 Kennis en ervaringen van anderen als basis voor keuzes (o.a. Zoover). 
 

 Ontwikkelingsperspectief per sector varieert 
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Leefstijlenatlas dagrecreatie Westfriesland  

 Gezellig Lime (27%) 
– Vermaak met het gezin 
– Even lekker weg met elkaar 
– Gezelligheid en (actieve) ontspanning 

 
 Uitbundig Geel (22%) 

– Ook vermaak voor hele gezin, maar ook contact met anderen 
– Meer gericht op actieve en avontuurlijke recreatie 
– Actief, sportief, gezellig en verrassend 

 
 Ondernemend Paars (12%) 

– Interesse in cultuur 
– Nieuwe en inspirerende ervaringen 
– Sportief 
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Inspelen op verandering: stellingen 

 Westfriesland heeft alleen recreatie-aanbod voor de eigen inwoners 
 

 Het Recreatieschap moet zich niet bezig houden met toerisme. 
 

 Het routenetwerk in Westfriesland is af, het is nu alleen nog een kwestie van 
goed onderhouden.  
 

 De ontwikkeling van nieuwe recreatieve voorzieningen is de 
verantwoordelijkheid van ondernemers. 
 

 De kosten voor natuurbeheer zijn voor rekening van de ‘gebruiker’ van deze 
natuur: de recreant  
 

 Recreatieschap Westfriesland moet zich alleen bezig houden met recreatie 
in het buitengebied 
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Strategische koers 
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Vragen Top 3 

Wat moet er gebeuren om de toeristisch-recreatieve 
kwaliteit van Westfriesland te versterken? 
 
 
 

Welke zaken moet Recreatieschap Westfriesland 
hierbij oppakken? 

31 


