
 

 

Datum:  Maart 2022 
Betreft: Raadsinformatiebrief Recreatie & Toerisme voorjaar 2022 
 
 
Geachte dames en heren,  

In overleg met portefeuillehouder Anita Vlam bericht ik u graag over het volgende:  

Zoals u weet zijn recreatie en toerisme hard getroffen door de coronacrisis. Aan de voor-
avond van het nieuwe toeristisch seizoen (dat start met Pasen, dit jaar op 17 en 18 april) lijkt 
het ons daarom goed u te informeren over de nieuwe strategie voor recreatie en toerisme in 
onze regio na corona.  
 
Recreatiesector belangrijk voor fijne leefomgeving 
Met ruim 11.000 banen en een grote en groeiende bijdrage aan voorzieningen en sociale 
cohesie, is de recreatiesector van groot belang voor een fijne leefomgeving in de regio. 
In de gemeente Woudenberg gaat het om 300 banen en worden recreatie en toerisme ook 
steeds belangrijker voor het in stand houden van vitale functies zoals winkels, horeca en 
cultuur. 
 
Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025  
Nu corona eindelijk op zijn retour lijkt, wil RBT Heuvelrug & Vallei de recreatiesector zo snel 
en goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Omdat het recreatie-aanbod op de 
Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei elkaar aanvult, is een langjarig levensvatbare 
recreatiesector alleen mogelijk als deze opgave regionaal wordt opgepakt. Samen met 
marktpartijen en overheden hebben we daarom gewerkt aan een actuele agenda voor de 
gebiedsmarketing van de regio waarin de laatste ontwikkelingen zijn meegenomen en 
rekening is gehouden met veranderde omstandigheden.  
We kiezen hierbij voor duurzaam waardevol toerisme; een vitale gastvrijheidseconomie die 
ook in de toekomst op een goede manier blijft bijdragen aan werkgelegenheid, 
voorzieningen en sociale cohesie in de gemeente en de regio.  
Doel is de sector te laten herstellen en verder te versterken, met aandacht voor actuele 
onderwerpen zoals verduurzaming en toegankelijkheid. En tegelijkertijd ook onze kostbare 
natuur te beschermen en een bijdrage te leveren aan behoud van cultuur en erfgoed. 
 
Publiek in goede banen leiden 
De verwachting is dat de Heuvelrug ook in de toekomst populair blijft. Het aantal bewoners 
in onze regio neemt toe en corona heeft de groeiende behoefte aan buitenrecreatie verder 
vergroot. Omdat we kwetsbare plekken willen ontlasten is het belangrijk om publiek in 
goede banen te leiden. 
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Daarom besteden we meer aandacht aan plekken die ruimte bieden, onontdekte parels, 
routes die van de drukte af gaan en passend aanbod aan de randen van de regio. Zoals rond 
de Grebbelinie, waarvoor we vanaf dit jaar de marketing versneld ontwikkelen.  
Onze aanpak nieuwe kansen voor (behoud van voorzieningen in) dorpskernen en 
winkelgebieden. Maar ook voor zakelijk toerisme, dat de omgeving nauwelijks belast maar 
economisch wel steeds belangrijker wordt. Verblijfsrecreatie blijft belangrijk, want vakantie-
gangers maken veelvuldig uitstapjes en leveren zo een grote bijdrage aan behoud van 
musea, horeca, attracties, evenementen en ander dag-aanbod dat ook voor bewoners en 
bedrijven van grote waarde is. 
 
Ambitie: iedere bewoner profiteert mee 
Met de nieuwe strategie bieden we meer partijen de mogelijkheid om mee te doen met de 
succesvolle Heuvelrug-aanpak. En dat is precies wat we willen. Onze ambitie is dat in 2030 
iedere bewoner van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei direct of indirect 
profiteert van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie. 
 
Toelichting tijdens Opening Toeristisch Seizoen 
Tijdens ons relatie-evenement Opening Toeristisch Seizoen op donderdagmiddag 7 april a.s. 
in Rhenen lichten we de Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 toe. Op deze pagina 
vindt u meer informatie en kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden. 
 
Volledige agenda online 
De volledige Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 is lezen op www.agenda2022-
2025.opdeheuvelrug.nl. Hier kunt u ook eenvoudig een duurzame printversie aanvragen. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel van der Schaaf 
Directeur RBT Heuvelrug & Vallei 
T 085 485 7764 | E michiel@hv-marketing.nl   
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