
Groen loont in 
recreatiebranche

Met de campagne Groen Loont! 
willen de initiatiefnemers bena-
drukken dat groen een investe-
ring is die zichzelf terugverdient. 
In deze nieuwsbrief (de tweede 
in een serie van vier) leest u hoe 
groen bijdraagt aan een renderen-
de recreatiebranche. 
Wilt u meer in het algemeen we-
ten wat de economische en maat-
schappelijke baten zijn van open-
baar groen, bezoek dan de website 
www.degroenestad.nl
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Groen is het goud van 
de vrijetijdseconomie
Natuur, landschap, rust en ruimte dat is wat 
recreanten en toeristen trekt. Groen is daar-
om het goud van de vrijetijdseconomie. 
En het zijn niet alleen de recreatieonderne-
mers die profiteren van investeringen in het 
groen. Ook het Rijk, de provincie en de 
gemeente ontvangen baten.

Het liefst wandelen en fietsen Nederlanders in 
hun vrije tijd. Het groen vervult hierin een be-
langrijke functie, maar er zijn grote tekorten 
aan. Om in 2030 aan de recreatieve behoefte 
te kunnen voldoen, moet er rondom de grote 
steden zo’n 30.000 ha groen worden aangelegd, 
waarvan 16.000 ha in het Groene Hart, bere-
kende de ANWB. De aanleg van recreatiegroen 
met een dergelijke omvang kost nogal wat, ze-
ker. Maar het levert ook op.

Economische drager
Door in het ontwerp van een groene ruimte 
voorzieningen in te passen die als economische 
drager fungeren, is al van tevoren aan te geven 
wat de baten zullen zijn. 
Een voorbeeld hiervan is Park 21, dit 1.000 ha 
grote park van de 21ste eeuw zal worden aange-
legd in de Haarlemmermeer. Op het terrein is 
ruimte gereserveerd voor verschillende bedrij-
ven: van een kleinschalige natuurcamping tot 
een aantal hotels, en van een educatieboerde-
rij tot een grootschalig indoorcentrum met out-
dooractiviteiten. Berekend is dat de bedrijven 
gezamenlijk ruim € 162 miljoen per jaar omzet-
ten. Van de omzet blijft na aftrek van de kosten 
€ 10,7 miljoen over. Over dit bedrag wordt aan 
de Rijksoverheid € 2,7 miljoen vennootschaps-
belasting en € 1,8 miljoen dividendbelasting af-
gedragen. 

De gemeente profiteert van de werkgelegen-
heid die het park biedt, de toeristenbelas-
ting die overnachtende recreanten betalen 
(naar schatting een bedrag van € 200.000 tot 
€ 250.000 per jaar) en van de OZB-gelden die 
worden afgedragen over de bedrijfspanden. 
Verder krijgt de gemeente inkomsten uit de 
verhuur van de evenemententerreinen.

Elkaar versterken
Ook Drenthe, die zich profileert als dé fietspro-
vincie bij uitstek, is zich in hoge mate ervan 
bewust dat groen het goud is van de vrijetijds-
economie. Onder de noemer Natuurlijke Recre-
atie Drenthe werken de provincie, de Drentse 
gemeenten, het Recreatieschap, de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe en de Vereniging van 
Recreatieondernemers Nederland (RECRON) 
samen aan initiatieven waarin natuur en recre-
atie elkaar versterken. Het heeft er bijvoor-
beeld toe geleid dat groepsaccomodatie De 
Vier Eiken in Wapserveen kan uitbreiden zon-
der dat dat ten koste gaat van het naastgelegen 
natuurgebied van Natuurmonumenten. 
Zo maakt Drenthe een directe koppeling tussen 
kwaliteitsgroen en ondernemerschap. 

De opbrengsten tonen aan dat die aanpak suc-
cesvol is: ondanks de economische recessie 
stijgt het aantal toeristische overnachtingen in 
Drenthe naar 8,33 miljoen in 2009, sinds 2005 
neemt het aantal banen in de toeristisch-
recreatieve sector in deze provincie toe met 
11%, de bestedingen van dagrecreanten (€ 365 
miljoen) blijven gelijk aan die in 2008, terwijl 
de bestedingen van verblijfstoeristen stijgen 
van € 279 naar € 363 miljoen. 

Bron: boek Groen Loont!, te bestellen bij 

info@degroenestad.nl en rapport Toerisme in Cijfers  

2010, provincie Drenthe.
BESTEDINGEN RECREATIE
BLIJVEN STIJGEN



MEER ALLURE = 
HOGERE WOZ-WAARDE
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Kosten en baten van 
park Randenbroek 
In totaal investeert de gemeen-
te Amersfoort ruim € 10 miljoen in 
een gebied van 65 ha. Het terrein 
omvat park Randenbroek , de cen-
traal door het plangebied stromen-
de Hieligenbergerbeek, de aangren-
zende sportterreinen en het omlig-
gende groen. De financiële impuls 
moet het gebied meer allure geven. 
De terreinen van de sportverenigin-
gen worden uitgebreid en/of aange-
past aan veranderde behoeften. Het 
park gaat als decor dienen voor acti-
viteiten en evenementen passend bij 
het groen. Naar verwachting zal het 
aantal bezoekers aan het stadspark 
sterk toenemen. De baten van deze 
inspanningen komen vooral toe aan 
de sportverenigingen (die deels ook 
meebetalen), de omwonenden en de 
inwoners van de stad.

Bron van inkomsten
Een gemeentelijke bron van inkom-
sten is Huize Randenbroek. De wit-
te villa gelegen midden in het park, 
is eigendom van de gemeente die het 
gebouw altijd verhuurde als kantoor- 
en cursuslocatie. Door de investerin-
gen in het gebied krijgt ook de villa 
meer allure. Het is de bedoeling dat 
in de toekomst de villa een publieks-
functie krijgt in combinatie met 
horeca. De gemeente gaat de nieu-
we horecalocatie verhuren tegen 
marktprijs. Ook vindt in de omge-
ving van het stadspark gebiedsont-
wikkeling plaats met sloop en nieuw-
bouw van woningen: Randenbroek 
Zuid. Bij de verkoop van deze wonin-
gen wordt het park als achtertuin ge-
presenteerd. Woningen met groen in 
de buurt zijn 4% tot 30% meer waard 
in vergelijking tot hetzelfde woning-
type in een niet-groene omgeving.  
De bijbehorende hogere WOZ-waarde 
van deze woningen komt ten gunste 
van de gemeente.  

Amersfoort stelde een herinrichtingsplan 
op voor park Randenbroek en omgeving en 
krijgt bij de uitwerking ervan onder ande-
re hulp van de ANWB. Op kosten van de toe-
ristenbond wordt binnen het park een groen-
plein gerealiseerd waar jong en oud kunnen 
spelen, loungen, werken en elkaar kunnen 
ontmoeten.

,,Zonder de ANWB zou er geen groenplein zijn 
gekomen in park Randenbroek’’, zegt Mirjam 
Barendregt, wethouder ruimtelijke ontwikke-
ling van de gemeente Amersfoort.  Het initia-
tief van de ANWB komt op het juiste moment 
en past goed in de herinrichtingsplannen waar 
de gemeente sinds 2002 aan werkt. ,,Het con-
cept van een groenplein sluit aan bij onze idee-
en over waar een modern stadspark aan moet 
voldoen. Het is een aanvulling die park Randen-
broek verder verbetert’’, vindt de wethouder. 
De toeristenbond weet uit ledenonderzoek dat 
mensen groot belang hechten aan de  aanwe-
zigheid van kwaliteitsgroen in de nabijheid van 
de wijk waar ze wonen. ,,Door alle bezuinigin-
gen hebben gemeenten echter minder moge-
lijkheden om juist daarin te investeren’’, weet 
ANWB-programmamanager Jolanda Both. 
,,Wij willen met dit initiatief een bijdrage leve-
ren aan het creëren van groene recreatiemoge-
lijkheden van hoge kwaliteit dichtbij huis.’’  

Jong en oud
Het ANWB-groenplein zal gerealiseerd worden 
op de Vosheuvel, dichtbij de al aanwezige kin-
derboerderij en naast de nog aan te leggen na-
tuurspeelplek bij de beek. De plek van 0,5 tot 
1 ha  moet faciliteiten bieden voor jong en oud. 

Er komen speelelementen voor kinderen en op 
beschutte lig- en zitplaatsen kan gelounged of 
gewerkt worden via draadloos internet. 
Gekeken wordt of ook een mobiele kiosk in het 
plan is in te passen. Both: ,,Het moet een plek  
worden waar omwonenden en mensen van 
elders uit de stad elkaar kunnen ontmoeten en 
waar ook wat georganiseerd kan worden. Voor 
ANWB-leden en inwoners van Amersfoort 
willen we er kleinschalige activiteiten gaan 
houden, waaronder snoei- of plantdagen met 
vrijwilligers.’’ Het onderhoud en beheer komt 
verder voor rekening van de gemeente. 
Hoe het groenplein er precies gaat uitzien, 
staat nog niet vast. Het ontwerp integreert de 
wensen van ANWB-leden en houdt rekening 
met de behoeften van omwonenden. Wethou-
der Barendregt: ,,Het is de bedoeling dat via 
de website www.parkrandenbroek.nl  belang-
hebbenden hun stem laten gelden zoals ook 
in voorgaande fases is gebeurd. En natuurlijk 
houdt de gemeente een inspraak-avond.’’ Both: 
,,Doel is dat we een groenplein afleveren waar 
burgers wat aan hebben. Daarmee willen we 
het recreëren in Nederland en de beleving van 
het groen stimuleren.’’

“Drie groenpleinen aanleggen”
Het streven is om het groenplein in park 
Randenbroek in 2012 op de Dag van het Park 
(elke vierde zondag in mei) in gebruik te ne-
men. Het groenplein in Amersfoort is dan de 
eerste, maar niet de enige groene ontmoe-
tingsplek die de ANWB helpt realiseren. 
Both: ,,We willen in 2012 in totaal drie groen-
pleinen aanleggen. En hopelijk volgen er in de 
jaren daarop meer.’’

ANWB-groenplein draagt bij aan 
groenbeleving dichtbij huis
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Een aantrekkelijk bos aanleggen dat direct 
te gebruiken is. Dat is het streven van de 
gemeente Goes voor een stuk boscompensa-
tie ten noorden van de kern Oud-Sabbinge. 
Om dat doel te bereiken en om grip te hou-
den op de onderhoudskosten voor de langere 
termijn, past Goes de integrale beplantings-
methode toe.  

Inwoners en toeristen kunnen er een ommetje 
maken, kinderen krijgen er plek om te spelen 
en in de zomer zal op het terrein het jaarlijkse 
kampioenschap kwallenballen (boerenrugby in 
een modderpoel) worden gehouden. 
,,Een gebruiksbos voor iedereen, dat is wat we 
willen realiseren’’, legt groenontwerper José 
van der Kaaij van de gemeente Goes uit. Be-
langrijk daarbij is dat het vanaf het begin af aan 
een aantrekkelijk gebied is. Plant je een bos op 
de traditionele manier dan vergt dat veel ge-
duld, weet de groenontwerper. ,,Voor je het 
echt kunt gebruiken, heb je er lange tijd niks 
aan. Hier willen we meteen resultaat. Daar-
om planten we geen sprietjes. Volgens de theo-
rie van de integrale beplantingsmethode krijgen 
we een bos dat vanaf het begin staat en meteen 
een aantrekkelijk beeld geeft.’’
Het bos met bloemenweides, hier en daar een 
bankje, een speelveldje, waterpoelen en niet 
te vergeten een kwallenballenveld wordt aan-
gelegd op een terrein van 3,6 ha grenzend aan 
camping De Haas, net buiten de bebouwde kom 
van Oud-Sabbinge. De inrichting van het gebied 
geldt als compensatie voor twee ruilverkave-
lingsbosjes die moesten wijken voor de uitbrei-
ding van twee kampeerterreinen.  

Het beschikbare budget  voor de aanleg van het 
nieuwe dorpsbos bedraagt € 120.000. Van dat 
bedrag is ongeveer € 100.000 gereserveerd voor 
de aanleg  van het bos. Van der Kaaij: ,,Het gaat 
dan om het grondwerk en de aanplant van de 
bomen en struiken, inclusief de voorbereidende 
werkzaamheden en het houden van toezicht. 
De aanleg van een halfverhard pad en de aan-
kleding van het bos met bankjes vallen bui-
ten dit bedrag. Wel zijn de onderhoudskosten 
voor de eerste vier jaar in die € 100.000 inbe-
grepen.’’ De ontwikkeling van het bos wordt de 
eerste tien jaar bijgehouden middels een be-
plantingsfilm van Integralis PP, het landschaps-
architectenbureau dat de integrale beplantings-
methode uitvoert (zie kader). 

Aanlegkosten worden terugverdiend
,,Deze methode is duurder in aanleg dan de 
traditionele plantmethode’’, weet Van der 
Kaaij.  Het prijsverschil wordt vooral  veroor-
zaakt door het gebruik van het forsere, en dus 
duurdere plantmateriaal. Die hogere aanlegkos-
ten moet je natuurlijk wel uitleggen aan andere 
disciplines, weet de groenontwerper. ,,Zeker nu 
er bezuinigd wordt is het van belang dat je een 
investering in groen kunt verantwoorden. 
Je moet er wat moeite voor doen, maar moe-
lijk? Nee, dat is het niet.’’ Het snelle resultaat 
van de integrale beplantingsmethode, de aan-
trekkelijke uitstraling met volwassen groen en 
het feit dat de hogere aanlegkosten ruimschoots 
> naar pagina 4

Goes legt aantrekkelijk dorpsbos 
aan en houdt grip op de kosten

Wat levert het 
dorpsbos 
Oud-Sabbinge op?
Oud-Sabbinge in de gemeente Goes 
telt 231 inwoners. Het authentie-
ke dorpje trekt in de zomermaan-
den veel recreanten en toeristen. 
Op het jaarlijkse dorpsfeest komen 
zo’n 2.000 bezoekers af. Een van de 
activiteiten die dag is het Zeeuw-
se kampioenschap kwallenballen, 
georganiseerd door buurtvereni-
ging ‘t Ouweland. ,,Kwallenbal-
len leeft niet alleen bij de inwoners 
van Oud-Sabbinge, maar trekt ook 
bewoners van omliggende dorpen 
en campinggasten uit de wijde om-
geving’’, vertelt Nathalie Houteka-
mer, lid van de werkgroep die mee-
praat over de inrichting van het 
dorpsbos. ,,Toen het oude kwallen-
ballenveld moest wijken, was het 
daarom zeker dat er een nieuw veld 
voor terug moest komen. En dat 
kan gelukkig ook.’’ Dat het nieuwe 
veld in een bijna volgroeid bos ligt, 
is meegenomen, vindt ze. ,,Voor 
toeristen en recreanten is een 
mooie omgeving van belang. 
En ook de dorpelingen zelf kunnen 
er natuurlijk van genieten. Voor 
Oud-Sabbinge is het alleen maar 
goed dat de gemeente het dorpsbos 
nu snel aanplant.’’

Integrale beplan-
tingsmethode
Voor de integrale beplantingsme-
thode worden grotere maten 
bomen (7 tot 8 m hoog en 2 tot 3 m 
breed) en heesters (2 tot 3 m hoog 
en 1,5 tot 2 m breed) op onregel-
matige en definitieve eindafstand 
aangeplant. De uitgroeiruimte voor 
de boomkronen is 10 m en voor de 
struiken 5 m. Landschapsarchitect 
Frits Ruyten van Integralis PP ont-
wikkelde een computersimulatie-
model, de beplantingsfilm, die de 
groei van de aanplant door de ja-
ren heen laat zien. Aan de beplan-
tingsfilm is een rekenprogramma 
gekoppeld dat de kosten voor het 
beheer en de aanplant inzichtelijk 
maakt. Door de hoge aanlegkosten 
af te zetten tegen de lage 
onderhoudskosten levert de inte-
grale beplantingsmethode een 
besparing op, toont Ruyten met 
berekeningen aan.  SLIM AANLEGGEN = MINDER 

ONDERHOUDSKOSTEN

Schetsontwerp bos bij Oud-Sabbinge
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‘Groeninvesteringen verdien je 
alleen terug met goed onderhoud’

> van pagina 3
worden terugverdiend met de lagere onder-
houdskosten trokken het college van burge-
meester en wethouders over de streep. 

Onderhoudskosten laag
De onderhoudswerkzaamheden in het dorps-
bos beperken zich tot het pleksgewijs maaien 
van het bloeiende kruidenmengsel dat onder 
de bomen en struiken wordt ingezaaid. ,,Wij-
kers hoeven niet te worden gekapt en afge-
voerd, en de opkweek: het snoeien van jong 
plantmateriaal tot een goed ontwikkelde 
boom heeft al op de kwekerij plaats gevon-
den’’, legt de groenontwerper uit. Daardoor 
zijn de jaarlijkse onderhoudskosten laag. 
Toch is investeren in groen zonde als er geen 
geld is voor onderhoud, meent ze. ,,We heb-
ben onszelf opgelegd om de onderhoudskos-
ten mee te nemen in het budget. Zo hebben 
we de garantie dat het onderhoud ook in de 
toekomst kan worden uitgevoerd. Juist door 
in het taakstellende budget de onderhouds-
kosten van tevoren mee te nemen, houdt de 
gemeente grip op de kosten voor de lange 
termijn.’’

 Het plan is dat in het najaar van 2011 de eer-
ste bomen de grond in gaan. Dat is ruim op 
tijd om in de zomer van 2013 voor het eerst 
op de nieuwe locatie het kampioenschap 
kwallenballen te organiseren. Maar ook voor 
die tijd is het terrein hopelijk al volop in ge-
bruik: in de winter fungeert het kwallenbal-
lenveld in het bos bij Oud-Sabbinge als ijs-
baan. 

SNEL GROEN = SNEL OPBRENGSTEN

Recreanten bezuinigen 
niet tijdens recessie 
De Groene Stad rendeert als het gaat om 
recreatie. Het blijkt dat de bestedingen 
in parken enorm zijn. Zo is bekend dat in 
park Sonsbeek in Arnhem in 2006 jaar-
lijks € 4,8 miljoen werd omgezet.
Volgens onderzoek van Triple E is de 
Veluwe goed voor een jaarlijkse om-
zet van ruim € 534 miljoen en meer dan 
9.000 banen. Landelijk bedroegen de 
totale bestedingen aan toerisme in 2008 
zo’n € 37 miljard. Die uitgaven worden 
niet alleen gedaan in groene gebieden, 
maar het toont wel het belang van de 
sector voor Nederland. Frappant is dat in 
tijden van economische recessie Neder-
landers nauwelijks op vrijetijdsbesteding 
bezuinigen. Recreatie en toerisme blijven 
populair en worden steeds meer gezien 
als een basisbehoefte. Om die behoefte 
te vervullen biedt de toeristische sector 
400.000 mensen een baan. Dat is ruim 4% 
van de totale werkgelegenheid en daar-
mee is het aantal werkenden in de toeris-
tische sector groter dan in bijvoorbeeld 
de banksector en het verzekeringswezen. 

Bron: Kenniscentrum Recreatie, rapport De 
toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd 
en Ecorys Research and Consulting, rapport 
Toerisme: de banenmotor.

Groeiende behoefte 
aan groen om de hoek 
In 2020 woont 60% van de wereldbevol-
king in steden. In 2050 is dat zelfs 80%. 
Deze mensen komen in hun dagelijkse 
leven nog zelden de stad uit, maar ze 
hebben wel behoefte aan groen. Neder-
landers hebben de laatste jaren minder 
vrije tijd gekregen, maar brengen even-
veel uren buiten door als voorheen, blijkt 
uit onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP). Onderzoeker 
Desirée Verbeek: ,,Mede door het deel-
tijdwerk heeft de Nederlander vaak kor-
tere episodes vrij. Het ligt voor de hand 
die vrije tijd daarom dichtbij huis door te 
brengen, zoals in een park.’’ Die groeien-
de behoefte aan groen om de hoek wordt 
bevestigd door de stijgende bezoekcijfers 
van stadsparken. 

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, rapport Erop-
uit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis 

Groen loont!
Prijs, €10,00 (incl. BTW 
en verzendkosten) op 
giro rekening 14533 ten 
name van Plant Publici-
ty Holland in Boskoop, 
met referentie ‘Groen 
Loont’ en met vermel-
ding van uw adres. 
Voor 10 boekjes bedraagt de prijs €60 
(incl. 6% BTW en verzendkosten). 
Bestellen via info@degroenestad.nl


