
Toekomstvisie Hambroekplas
Sinds begin 2020 is Leisurelands eigenaar van
de drie plassen van recreatiegebied Hambroek
plas. Dit jaar zetten we de eerste stappen in de
verdere ontwikkeling van het gebied. Dit deden
we onder andere samen met Waterschap Rijn en 
IJssel, gemeente Berkelland, Natuur en
Milieu Gelderland, Ultimate Adventures
Nederland en HISWARECRON. 

Nunspeet aan Zee
Surfoever Hoge Bijssel in Nunspeet onderging 
een metamorfose: na het in de vaart nemen 
van een tweede pontje eerder dit jaar, was op 
17 september de opening van een proefstrandje.
Zo geven we samen met de gemeenten 
Nunspeet en Dronten, provincie Flevoland en 
Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren een 
impuls aan Nunspeet aan Zee. Want wat is er 
mooier dan zo op je fiets te stappen en
de Veluwe aan de ene kant en Flevoland 
aan de andere kant te ontdekken?

Een jaar lang 
extra ontspanning 
en activiteiten
2020 was het jaar van dagjes uit en
vakantie vieren in eigen land. Dat 
merkten we op onze 19 recreatie
gebieden, waar we 4 miljoen bezoekers 
mochten ontvangen. Die voelden zich 
meer dan welkom, met dank aan de 
ondernemers op onze gebieden.
Zoals elk jaar zetten zij weer al hun 
expertise, innovatiekracht en veer
kracht in om onze bezoekers extra 
ontspanning en activiteiten te bieden. 
Samen met onze partners investeerden
wij ondertussen volop in de aantrekke
lijk heid, toegankelijkheid en veiligheid 
van onze gebieden. Met als resultaat 
dat we mogen terug  kijken op een
uitdagend en creatief jaar!

Samenwerken voor 
toekomstgerichte ontwikkeling
Leisurelands wil meer zijn dan alleen eigenaar en beheerder van toegankelijke en uitdagende
recreatiegebieden. Juist in de samenwerking met tal van partijen zoals de recreatieondernemers, 
waterbeheerders, energieleveranciers, gemeenten, provincie en agrariërs kunnen we de lokale 
en regionale economie stimuleren. We leveren bovendien een actieve maatschappelijke bijdrage 
aan een duurzame toekomst die verder gaat dan alleen onze eigen recreatiegebieden.
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Meebewegen in een 
jaar vol uitdagingen
Recreatiegebieden van Leisurelands opnieuw ontdekt 
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Groene Kruispunt Nulde-Horst
Het wordt nog mooier op Strand Horst en 
Strand Nulde. Voor het ‘Groene Kruispunt’, 
tussen deze twee recreatiegebieden, is een
inrichtingsplan gemaakt met ruimte voor 
onder andere verschillende vogel en dier
soorten. Het plan werd gemaakt met
Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren
en de gemeenten Ermelo en Putten. 

Surfoever Hoge Bijssel

Onze kernactiviteiten 
1.  We bieden een leven lang toe

gankelijk recreëren voor iedereen.
2.  Onze recreatiegebieden hebben 

een herkenbaar hoog kwaliteits
niveau.

3.  We zijn partner en regisseur 
op onze recreatiegebieden.

4.  We zijn duurzaam in alles 
wat we doen.

5.  We streven naar verantwoorde 
strategische groei.

DUURZAAMHEID, GEZONDHEID EN ENERGIENEUTRAAL

Een gezonde en actieve omgeving
Als maatschappelijk betrokken en actieve onderneming
nemen wij een gezonde duurzame maatschappij als 
uitgangspunt. Die strategie sluit aan op de 17 Sustai
nable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, 
waarmee we een actieve bijdrage willen én kunnen 
leveren aan een betere wereld. Zo werken wij aan de 
natuur op onze recreatiegebieden, zetten we in op 
betaalbare en duurzame energie en op een gezonde 
en actieve omgeving die uitnodigt tot beweging.

Natuur is een belangrijk onderdeel van de recreatieve 
beleving die Leisurelands biedt. We zoeken dan ook 
continu naar een goede balans tussen recreatief 
gebruik en ontwikkeling enerzijds en biodiversiteit 
anderzijds. Ons streven is dat Leisurelands vanaf 
2025 energieneutraal werkt. Dit betekent dat alle 
energie die benodigd is voor eigen activiteiten door 
onszelf duurzaam wordt opgewekt. Ook faciliteren we 
energie producten voor onze bezoekers, zoals elektrische 
laders voor auto en fiets.

NIEUWE TIJDEN, NIEUWE DIRECTEUR

Op weg naar een
uitdagende toekomst 
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe kapitein op het schip.
Op 1 juni startte onze nieuwe directeur Kees Rutten en namen 
we afscheid van interimdirecteur Thomas Heerkens. We vroegen 
Kees een blik op de toekomst te werpen. Waar staan we nu, 
waar gaan we naartoe en wat mogen bezoekers, ondernemers, 
overheden en andere belanghebbenden de komende jaren van 
ons verwachten? In het interview vertelt Kees meer over onze 
doelstellingen en geeft hij in een mooi inkijkje in de toekomst 
van Leisurelands.

SAMEN SCHOON

Uitstekende zwemwaterkwaliteit 
Het zwemwater van onze meren is volgens de Europese
zwemwaterrichtlijn gekwalificeerd als ‘goed’ of ‘uitstekend’. 
Bijna 90% van onze recreatiegebieden heeft zwemwaterklasse 
‘uitstekend’, de overige 10% heeft de zwemwaterklasse ‘goed’.
Al jaren is de zwemwaterkwaliteit goed en daar zijn we trots op. 

SAMEN VEILIG

Voorlichting zwemveiligheid
De landelijke campagne ‘hoe zwemveilig ben jij’ bracht het afgelopen jaar de gevaren van zwemmen 
in open water onder de aandacht. Een thema dat ook ons aan het hart gaat. Vandaar dat we samen 
met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Nationale Raad Zwemveiligheid en Reddingsbrigade 
Nederland op 22 augustus een voorlichting over zwemmen organiseerden op Hilgelo.
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Aan de slag op Bussloo
Bussloo wordt nog mooier en veiliger. Bij het Kinderstrand is het
eiland verwijderd voor een betere waterdoorstroming en zwem
waterkwaliteit. Het vrijgekomen zand gebruikt Waterschap Vallei
en Veluwe voor de herinrichting van de Fliert om de bio diversiteit 
te vergroten. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee. Ook werden 
fiets en wandelpaden nog verder verbeterd en verduurzaamd.

Een mooie zomer
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Leisurelands houdt van honden
Op 1 oktober start het laagseizoen en zijn honden weer toe
gestaan op de recreatiegebieden. We zetten extra in op onze 
‘doglovers’ met verschillende activiteiten zoals de Doglovers 
Wandeling Bussloo, de hondenfotowedstrijd, ons eigen online 
platform: de Facebookgroep ‘Doglovers Leisurelands’ en de 
samenwerking met Hondsdol. Ook bereiden we nu al een
hondenbelevingsevent voor in samenwerking met een
diervoedingsproducent. Dat vindt plaats in oktober 2021. 

HELEMAAL UITVERKOCHT

12.500 parkeerpassen
Dit jaar zijn er weer meer parkeerpassen verkocht. Vorig jaar
waren we met 11.000 exemplaren uitverkocht, dit jaar verkochten 
we maar liefst 12.500 parkeerpassen. De verkoop kreeg een 
boost dankzij Facebook  advertising in samenwerking met een 
campagne bij Omroep Gelderland.

Zes nieuwe boa’s
Trots zijn we op zes collega’s die zijn beëdigd tot boa (buitengewoon 
opsporingsambtenaar). Na een intensieve cursus zijn zij net als de 
andere buitendienstcollega’s geslaagd voor hun examen. Deze zomer 
konden zij optreden in gevallen dat het nodig was, want gastheerschap 
staat altijd voorop. De nieuwe bedrijfsauto’s met hun opvallende
vormgeving passen hier erg goed bij. 

VAKANTIE VIEREN IN EIGEN LAND ONGEKEND POPULAIR 

4 miljoen strandbezoekers  
We vierden deze zomer meer dan ooit volop vakantie in eigen 
land en met ‘het strand om de hoek’ hoefde je niet ver te 
rijden. Dat betekende voor ons extra drukte op de stranden 
en piekmomenten op zeer warme dagen. Een recordaantal 
bezoekers werd het niet, omdat we soms niet meer bezoekers 
konden toelaten door de drukte en corona. Maar met 4 miljoen 
strandbezoekers kijken wij vol trots terug op 2020. 

RECREATIEGEBIEDEN OOK 

POPULAIR IN DE HERFST

Genieten van 
de stranden 
en bossen in 
herfstkleuren
De herfst is altijd al een 
populair seizoen om erop 
uit te gaan. Logisch ook, 
want wat is er nu fijner dan 
een lekker lange wandeling 
of een fietstocht langs de 
mooiste plekjes van Neder
land? Mensen hebben 
behoefte aan ontspanning, 
natuur en frisse buitenlucht. 
En dat vind je in elk jaar
getijde op onze recreatie
gebieden.

Strong Viking 
Trail Run 
Op 8 februari, net voor het
coronavirus ons land raakte, 
vond het enige grootschalige
sportevenement van dit jaar 
plaats op onze recreatie
gebieden: de Strong Viking 
Trail Run op Berendonck 
met zo’n 2.500 deelnemers. 
De StrongViking Group, één 
van onze trouwe partners, 
maakte een mooi filmpje 
met de titel ‘We’ll be back’ 
om de positiviteit vast te 
blijven houden.

Grote evenementen, maar dan anders
Jaarlijks verwelkomen wij tientallen grootschalige publieks 
evene menten: van sportevenementen tot muziekfestivals. 
Dit jaar moesten we ze bijna allemaal missen. Toch brachten 
diverse partners een eerbetoon aan hun evenementen. Zo gaf 
Matrixx Events digitale shows met livesets van DJ’s, waarbij je 
Emporium kon beleven vanaf een drijvend podium op Berendonck. 
En versierde MOJO de festivalpoort op Groene Heuvels in juni 
en juli, de periode dat Down the Rabbit Hole zou plaatsvinden. 

Ruimte voor klein-
schalige evenementen
Gelukkig konden we deze zomer 
ruimte bieden aan kleinschalige 
activiteiten en bijeenkomsten 
tot 250 personen. De recreatie
gebieden zijn ruim genoeg om 
iets te organiseren waarbij je 1,5 
meter afstand kunt houden. We 
zijn blij dat we die ruimte hebben 
kunnen bieden. Deze zomer was 
Stroombroek bijvoorbeeld ruim 
twee weken het toneel van het 
kinderevent ‘Kidspret’. 

Crowd
management 
Meer dan ooit kregen we 
deze zomer te maken met 
‘crowd management’. Op 
mooie dagen werd continu 
gemonitord hoe druk 
het was op de stranden. 
Zo konden we op enkele 
recreatiegebieden een 
paar keer geen nieuwe 
bezoekers meer toelaten. 
Door continue bericht
geving op onze website 
en social mediakanalen 
en door ter plekke met 
duidelijke bebording te 
werken, konden we dit in 
goede banen leiden. 

Supporter van
schone stranden
Hemelvaart, Pinksteren en
andere drukke dagen leverden 
dit jaar 3x zoveel rondslingerend 
afval op als normaal. Terwijl er 
meer dan voldoende afvalbak
ken staan op de stranden en 
ondergrondse afvalcontainers 
waarin het afval koel wordt
opgeslagen. We blijven supporter 
van schonere stranden, blijkbaar 
is het nodig! 
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GROTE DRUKTE TIJDENS EERSTE LENTEDAGEN

Lockdown lokt mensen
naar buiten
De lockdown in het voorjaar zorgde onverwacht voor extra 
drukte op onze recreatiegebieden. Zo druk zelfs, dat we Strand 
Nulde, Strand Horst en Heerderstrand sloten voor autoverkeer. 
Op Zeumeren was er eerst een tijdelijke sluiting voor autoverkeer
en er kwam een avondklok als gevolg van overlast door jongeren. 
Mookerplas ging helemaal op slot en Surfoever Hoge Bijssel ging 
in de weekenden en op feestdagen dicht. Medio mei gingen de 
recreatiegebieden mondjesmaat weer open. Alleen Mookerplas 
en Heerderstrand bleven nog gesloten. Op 1 juni gingen deze 
twee recreatiegebieden ook weer helemaal open.  

Ruimte voor creatieve ondernemers
Er kwamen dit jaar meer dan anders, leuke en creatieve aanvragen
binnen van de ondernemers op onze recreatiegebieden. Kiosken
speelden in op de behoefte om ook actief bezig te zijn. Vooral suppen 
deed het goed. Ook populair waren de SPAR on Tour 1persoons
gemakswinkel op Strand Nulde en op Berendonck, het Red Bull Filmfest 
op Berendonck, popup camping de Camphanen bij Paviljoen & Camping 
het Buitenhuis op Groene Heuvels en de demodagen roeisuppen van 
RowOnAir op Strand Horst. En zo waren er nog tal van creatieve
initiatieven die onze gebieden extra uitdagend maakten.

DUURZAAM BESTRIJDEN 

Weg met de eikenprocessierups 
Op verschillende recreatiegebieden experimenteren we met 
technieken om de eikenprocessierups te bestrijden. Op Strand 
Horst en Strand Nulde is geëxperimenteerd met zogenaamde 
‘aaltjes’. Dit zorgde voor 85% minder rupsen. Ook zorgden de 
vogelhuisjes langs het gehele fietspad NuldeHorst voor nog 
meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.
Op Bussloo moeten vogelhuisjes en bloemrijke graslanden vlakbij 
eikenbomen zorgen voor een boost voor het ecosysteem. 
De eikenprocessierups krijgt dan meer natuurlijke vijanden.

WE GAAN DIGITAAL 

Blijf op de hoogte! 
Ons magazine ‘LeisureTimes’ verschijnt niet langer 
op papier, maar gaat digitaal verder. Ook publiceren 
we regelmatig interessante artikelen op onze 
website en LinkedInpagina. Volg jij ons nog niet? 
Doe dat dan nu. Zo blijf je op de hoogte.

Als je op de buttons of linkjes klikt in de 
tekstdelen hieronder, kun je meer infor
matie lezen of filmpjes bekijken over de 
onderwerpen en evenementen.

Bekijk het
filmpje

Lees het 
artikel
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https://youtu.be/x7HIsNL6mOg
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_zo-vies-of-schoon-is-jouw-favoriete-zwemwater-activity-6696787713724555264-1Hs4
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/hilgelo/nieuws/nieuwsbericht/groep-asielzoekers-krijgt-voorlichting-over-zwemmen-in-open-water-op-hilgelo/
https://youtu.be/fP0F8_LCqRg
https://youtu.be/FiTNt-USNxk
https://youtu.be/RwCBV-WBVNw
https://youtu.be/takfz2yj-Bs
https://youtu.be/ixAqlQtpj3k
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/strand-horst/nieuws/nieuwsbericht/plan-groene-kruispunt-tussen-strand-horst-en-strand-nulde-is-rond/
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/hambroekplas/nieuws/nieuwsbericht/toekomstvisie-hambroekplas-breder-van-opzet/
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/surfoever-hoge-bijssel/nieuws/nieuwsbericht/proefstrandje-en-tweede-fietsveer-surfoever-impuls-voor-nunspeet-aan-zee/
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/stranden-van-leisurelands-erg-populair-bij-vakantie-vieren-in-eigen-land/
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_recreatie-afval-afvalopslag-activity-6724636454246596608-P3k2
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/bussloo/nieuws/nieuwsbericht/verwijdering-eiland-kinderstrand-bussloo-geeft-boost-aan-biodiversiteit-in-de-fliert/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/weg-met-het-laagseizoen-leisurelands-wil-hele-jaar-rond-drukte-op-haar-recreatieterreinen~aeb5e849/
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/ijsseldelta-marina/
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=67
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=24
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=68
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=5
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=65
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=66
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=74
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=70
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=21
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=69
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=6
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=20
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/rhederlaag/
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/zeumeren/
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=72
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/nijkerk-aan-zee/
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=23
https://www.leisurelands.nl/index.php?id=75
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_factsheet-monitor-bezoekersdrukte-activity-6711660351810871296-9PmC
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_recreatie-uitwaaien-strand-activity-6731900772373684224-OMAL
http://www.decamphanen.nl
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_spar-on-tour-op-strand-nulde-tm-27-juli-activity-6691660889650819072-relj
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_redbull-spar-samenwerking-activity-6704040819508310017-yozu
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/doglovers-wandeling-bussloo-geweldige-aftrap-van-het-hondenseizoen/
https://www.leisurelands.nl/fileadmin/redactie/LeisureTimes/LeisureTimes_artikel_boa_s.pdf
https://www.linkedin.com/company/leisurelands
https://www.linkedin.com/posts/leisurelands_positieve-ervaringen-bestrijding-eikenprocessierups-activity-6740283327510532096-VBmC
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/stranden-van-leisurelands-erg-populair-bij-vakantie-vieren-in-eigen-land/

