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Recreatie als kans voor het Nederland-

se landschap 
 

Een recreatief aantrekkelijk en 

toegankelijk landschap is voor 

alle Nederlanders van belang. 

De recreant wil nieuwe erva-

ringen beleven, maar zich ook 

graag thuis voelen in een aan-

gename en inspirerende 

leefomgeving. Recreatieonder-

nemers staan daarmee voor 

een uitdaging. Zij kunnen door 

landschappelijk verantwoord ondernemen mede-

producenten worden van ruimtelijke kwaliteit en 

daarmee hun eigen product aantrekkelijker ma-

ken. Zij kunnen dit alleen bereiken door professi-

oneel samen te werken, niet alleen binnen de 

sector, maar ook met partijen die zich bezig hou-

den met bijvoorbeeld landschap, natuur, cultuur-

historie, landbouw en zorg. Dit betekent onderne-

men met innovatie hoog in het vaandel. De over-

heid stimuleert het landschappelijk verantwoord 

ondernemen door het ondersteunen van innova-

tieve recreatieprojecten. Samen met de Groene 

Kenniscooperatie wordt gewerkt aan de compe-

tentieontwikkeling die nodig is voor deze innova-

tieve benadering. 

 
InnovatieAgenda en  

InnovatieProgramma 
 

Een aantal vooruitstrevende 
recreatieondernemers heeft 
in 2007 het Manifest van 
Hattem ondertekend. Dit 
manifest is een oproep aan 
collega-ondernemers en aan 

overheden om de innovatieve krachten te bun-
delen en nieuwe grensverleggende concepten te 
ontwikkelen. Deze oproep heeft geleid tot een 
InnovatieProgramma Recreatie en Ruimte. Via 
dit publiek-privaat gefinancieerde programma 
vindt ondersteuning plaats van voorbeeldprojec-
ten (pilots) en kennisontwikkeling en kennis–
uitwisseling van gebiedsgerichte ‘good 
practices’. De Stichting Innovatie Recreatie en 
Ruimte (STIRR) begeleidt deze projecten.  
 
Doelen voor 2020 
 

De STIRR heeft met het InnovatieProgramma de 

volgende doelen voor ogen: 

 

• Recreatieondernemers 

� halen een duurzaam rendement uit hun 

bedrijfsvoering; 

� dragen wezenlijk bij aan de kwaliteit van 

de leefomgeving en de ontwikkeling van 

gebieden; 

� weten dat zij dit uitsluitend kunnen berei-

ken door professioneel samenwerken; 

� werken niet alleen samen binnen de eigen 

sector, maar ook met partijen op het ge-

bied van landschap, natuur, cultuurhisto-

rie, landbouw en zorg. 

• De recreatiesector wordt gezien als krachtig, 

eigentijds en belangrijk voor de samenleving. 

• Financiers zijn bereid te investeren in recrea-

tiebedrijven. 

• De overheid onderkent het grote belang van 

de recreatiesector. 

• Onnodige belemmeringen in wet- en regelge-

ving die gewenste vernieuwing in de weg 

staan zijn opgeheven. 

 

Wat betekent het InnovatieProgramma 

voor u? 
 

Via het InnovatieProgramma komt kennis en er-

varing beschikbaar over innovatieve projecten op 

het snijvlak van recreatie en ruimte. Deze infor-

matie kunt u onder andere vinden op onze websi-

te, in onze elektronische nieuwsbrief en in andere 

publicaties. U kunt vrij gebruik maken van onze 

kennis en ervaring. Heeft u zelf, als ondernemer, 

innovatieve ideeën op het gebied van recreatie en 

ruimte, dan komen wij graag met u in contact. 

Dit geldt ook voor overheden en andere partijen 

die, samen met ondernemers, met een innovatief 

project aan de slag willen.  

 
Op onze website
(www.recreatieenruimte.nl)  
leest u alles over de criteria 
waaraan een pilotproject moet 
voldoen, waaronder duurzame 
waardecreatie, versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit en sa-
menwerking met meerdere be-
drijven en organisaties.  

 

 

Contact? 

 

Marien Borgstein, senior programmaleider 

Telefoon: 070 3358191/06 51563743  

E-mail: marien.borgstein@wur.nl 

 

Hans Hillebrand, directeur 

Telefoon: 06 51793595  

E-mail: hans.hillebrand@habitura.nl  


