
LACHEN NAAR HET VOGELTJE

Hondenfotowedstijd
In het eerste weekend van oktober is het altijd een drukte van 
jewelste op onze recreatiegebieden. Op 1 oktober gaat het 
laagseizoen in, dat ook bekend staat als het hondenseizoen. 
Na een periode van vijf maanden zijn honden weer welkom 
en dat vierden we met een ludieke fotowedstrijd. Er kwamen 
honderden reacties binnen en deze inzending wilden we je niet 
onthouden.

ONDERNEMEN EN VOORUITZIEN

Inspirerende toekomstvisie 
Rhederlaag
In november werd de toekomstvisie voor Rhederlaag gepresenteerd. 
Met een toekomstperspectief voor de komende 20 jaar. Er zijn 
uitbreidingsplannen van bestaande ondernemers in opgenomen,
zoals van Recreatiepark de Veerstal, maar ook nieuwe initiatieven.
Ook wordt gekeken naar een goede infrastructuur en aantrekke-
lijke vormen van dagrecreatie en natuurbeleving. De toekomst-
visie werd gemaakt door het IGOR (Integraal Gebiedsoverleg 
Rhederlaag), een platform waar Leisurelands samen met onder-
nemers, dorps- en belangenorganisaties, verenigingen
en K3Delta deel van uitmaakt.

MEER BEZOEKERS DAN OOIT

Parkeerpassen 
uitverkocht
In 2019 waren er aanzienlijk meer 
parkeerpassen beschikbaar dan
ooit. Ruim 11.000. En die
verkochten we allemaal, een
unicum! De allerlaatste werd
eind november uitgereikt op
recreatiegebied Stroombroek. 

FEESTELIJKE OPENING

Metamorfose
parkeerplaats  
Heerderstrand
Op 24 april werd de 
nieuwe parkeerplaats op 
recreatiegebied Heerder-
strand feestelijk geopend. 
De parkeerplaats is groter,
overzichtelijker en veiliger. 
Het oogde in het begin 
nog wat kaal, maar kleurde
al snel groen en het zal 
de komende jaren, als de 
bomen groeien, nog veel 
groener worden. 

VERRASSEND RECREËREN

Opening Thermen Berendonck
Op 1 mei 2019 opende Quality Wellness Resorts de deuren van 
het prachtige Thermen Berendonck. Gehuld in oosterse sferen 
weet dit wellnessresort haar gasten op een wel heel bijzondere 
wijze te vermaken en verrassen. 

Jaar in beeld

Festival op Hilgelo

UITBREIDEN EN VERSTERKEN

Strand Horst, hotspot
aan de randmeren
In juli werd het bestemmingplan Strand Horst unaniem aan-
genomen door de gemeenteraad van Ermelo. Een belangrijke 
stap, die deze hotspot aan de Randmeren nog aantrekkelijker 
maakt voor bezoekers. Er komt ruimte voor de uitbreiding van 
bestaande ondernemingen en voor de komst van een hotel en 
evenementenhal. 

TOPPRESTATIE

Zandenplas in 
top 12 ANWB
Zandenplas is in 2019
verkozen door de ANWB als 
één van de mooiste recreatie-
gebieden van Nederland. 
Daar zijn we trots op!

Bevrijdingsconcert op Hilgelo

EEN TOPJAAR

Bijna 7 miljoen bezoekers in 2019
Een dagje Leisurelands blijft ongekend populair, in elk jaargetijde. 
Of het nu gaat om zonnen, relaxen, zwemmen, wandelen of fietsen: 
ruim 4,7 miljoen strandbezoekers en andere recreanten bezochten
de recreatiegebieden in 2019. Ook jachthavens, golfbanen, wellness-
resorts en restaurants op onze gebieden ontvingen weer een groot 
aantal bezoekers: bijna 2,2 miljoen. In totaal mochten we dus bijna
7 miljoen bezoekers verwelkomen.

Een mooi evenementenjaar

WARM HÈ?

Hitterecords gebroken
2019 was warm en zonnig. Het paasweekend in april zorgde voor
een goede start van het nieuwe zomerseizoen. Begin juni werd 
het opnieuw warm met de eerste tropische dag van het jaar. 
In juli werd het op sommige dagen meer dan 40 graden en 
de enige hittegolf van het jaar vond plaats in augustus.
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Verbinden, vernieuwen
en verrassen 
Samenwerken aan aantrekkelijke recreatiegebieden waar
bezoekers graag komen en zich welkom voelen. 

leisurelands.nl
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SAMEN TEGEN KLIMAATVERANDERING

Bussloo als badkuip
tegen de droogte
Na twee droge zomers hebben Waterschap Vallei & Veluwe en 
Leisurelands de handen ineengeslagen. Samen onderzoeken 
we de mogelijkheid om het waterpeil van Bussloo te verhogen. 
Bussloo wordt zo een grote badkuip met een watervoorraad, 
die we bij langdurende droogte kunnen aanwenden. 

TOEGANKELIJK EN UITDAGEND

Een rondje
plas ongekend 
populair
Een rondje wandelen is ongekend 
populair: mensen gaan graag 
naar buiten en genieten van onze 
waterrijke en groene gebieden. 
Bij het versterken van onze
recreatiegebieden houden we 
hier rekening mee.

SPELENDERWIJS LEREN

Eropuit met je klas
Steeds meer scholen weten hun weg te vinden naar onze 
recreatiegebieden. Want wat is er nu leuker dan met je klas
een activiteit doen in de buitenlucht? Deze klas ging een
dagje kanoën op Bussloo. Een geweldige ervaring!

Onverwacht mooi, leuk en actief recreëren
Leisurelands heeft 20 recreatiegebieden op de Veluwe, in de Achterhoek 
en de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoekers komen er graag en voelen 
zich direct thuis. We werken daar hard aan door de recreatiegebieden 
waar mogelijk te vernieuwen, zodat ze vitaal en aantrekkelijk blijven. 
Daarvoor zoeken we actief de verbinding met ondernemers op de
recreatiegebieden, organisatoren van evenementen en overheden. 
Met verrassende initiatieven zorgen we er samen voor dat onze 

bezoekers steeds opnieuw kunnen ervaren hoe onverwacht mooi, 
leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van Nederland. 
Terugkijken op 2019 voelt vreemd in tijden van corona. Want zoals
het was, zal het dit jaar helaas niet worden. Toch blijven we ons 
uiterste best doen om alle gebieden aantrekkelijk en toegankelijk
te houden. En spreken we de hoop uit dat 2020, ondanks alles,
jou ook veel goeds zal brengen.

J A A R O V E R Z I C H T

EEN LESJE GESCHIEDENIS

Al 20 jaar op eigen benen
Inzicht krijgen in waar je vandaan komt, helpt je om je te blijven 
ontwikkelen. Een groep nieuwe medewerkers kreeg daarom 
een ‘geschiedenisles’. Leisurelands werd in 1962 opgericht en 
heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In dat opzicht 
was 2019 een mijlpaal en vierden we dat we 20 jaar op eigen 
benen staan. Zonder subsidies en zonder het heffen van entree 
lukt het Leisurelands samen met haar partners om de recreatie-
gebieden vitaal en aantrekkelijk te houden.

1962 1999 2019

SCHOON EN VEILIG

Samen sterk tegen blauwalg
op Wylerbergmeer 
Wylerbergmeer onderging een grote metamorfose. Om aanhoudende 
problemen met blauwalg op te lossen is 30.000 m3 slib uit de plas
gebaggerd. Een boer gebruikte het slib om de bodemkwaliteit van
zijn aangrenzende akker te verbeteren.
Dit in overleg met onder andere de Vogelwerkgroep Nijmegen en 
Stichting Flora Fauna Werkgroep Gelderse Poort, om verstoring van 
plaatselijke flora en fauna te voorkomen. Hopelijk zijn de blauwalg-
problemen nu verleden tijd. 

SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID

BOA’s zorgen voor een veiliger 
Zeumeren
Recreatiegebied Zeumeren wordt steeds schoner en veiliger. 
Met dank aan de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)
van de gemeente Barneveld en van Leisurelands. Samen zorgen
we ervoor dat er minder overlast is en dat de hoeveelheid 
zwerfvuil is afgenomen. Een prachtige samenwerking.

SAMEN VEILIG

Les over gevaren van het water 
Bewoners van het Winterswijkse asielzoekerscentrum bezoeken 
graag Hilgelo, maar zwemmen kunnen de meesten niet. Tijd 
voor zwemles. Op 27 september organiseerden we samen met 
de politie, reddingsbrigade en Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers (COA) een ochtend voor asielzoekers om ze de beginselen 
van zwemveiligheid bij te brengen.

NATUURLIJK BESTRIJDEN

Eikenprocessierups
Ook in 2019 zorgde de eikenprocessierups voor de nodige
overlast op en rond onze recreatiegebieden. Leisurelands
zorgt al jaren voor preventieve bestrijding, maar de uitbraak 
was groter dan andere jaren. Actieve bestrijding is en blijft dus 
nodig. In 2020 krijgt dit een vervolg door te experimenteren 
met diverse (natuurlijke) bestrijdingsmethoden.

2.631 ha
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1.817 ha land
814 ha water
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  11.469
verkochte parkeerpassen

296.000
verkochte uitrijkaarten

453
evenementen

227.000
evenementenbezoekers

4,7 miljoen
dagrecreanten
strandbezoekers en actieve
recreanten, zoals wandelaars, 
duikers, surfers en vissers

2,2 miljoen
bezoekers
aan ondernemingen 
op de recreatiegebieden

miljoen
bezoekers

6,9
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Bussloo

Kievitsveld

Heerderstrand

Zandenplas

Hoge Bijssel

Strand Horst

Strand Nulde

Zeumeren

Mookerplas

Wylerbergmeer
Berendonck

Groene Heuvels

Rhederlaag

Nevelhorst
Stroombroek

Hilgelo

Hambroekplas

IJsseldelta Marina

Nijkerk aan Zee

Slingeplas

Onze 20 gebieden
op de kaart

huur en pacht
€ 3,4 miljoen

parkeergelden
€ 1,6 miljoen

evenementen
€ 800.000

overige
€ 700.000

Totale opbrengsten
€ 6,5 miljoen

Netto resultaat
€ 4,4 miljoen

Uitgaven aan onderhoud
en verbeteringen

€ 1,4 miljoen

SAMEN STERK

Teambuilding
Zonder team geen Leisurelands en zonder Leisurelands geen aan-
trekkelijke recreatiegebieden. Daarom organiseerden we in 2019 
een leuke teambuildingsactiviteit: gas erop, samen de schouders 
eronder en even onbezorgd Mini Cooper rijden op de Veluwe.

JULI
Down the Rabbit Hole op Groene Heuvels

Gelderpop op Zeumeren
Dreamfields Festival en Dreampop op Rhederlaag

Beachpull op Strand Nulde
Fahrenheit Festival op Hilgelo 

AUGUSTUS
Giesbeek Triatlon op Rhederlaag

Fuikfeest op Mookerplas
Ground Zero Festival op Bussloo

Titan Swim op Groene Heuvels

MAART
Strong Viking Obstacle Run
Mud Edition op Berendonck

APRIL
Soul Survivor Festival op Strand Nulde

MEI
Bevrijdingsconcert op Hilgelo

Mega Piraten Festijn op Zeumeren
Emporium op Berendonck

JUNI
Strong Viking Obstacle Run

Water Edition op Berendonck
Zeumeren Moddert

OKTOBER
Rondje Bussloo

DECEMBER
Christmas Night walk/run op Bussloo

SEPTEMBER
Keramisto op Mookerplas

Strong Viking Family Obstacle Run op Berendonck

KLIK OP EVENT
VOOR AFTERMOVIE

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

https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/ijsseldelta-marina/
http://www.heerderstrand.nl
http://www.zandenplas.nl
http://www.kievitsveld.nl
http://www.bussloo.nl
http://www.strandhambroekplas.nl
http://www.strandhilgelo.nl
http://www.strandslingeplas.nl
http://www.strandstroombroek.nl
http://www.strandnevelhorst.nl
http://www.wylerbergmeer.nl
http://www.mookerplas.nl
http://www.berendonck.nl
http://www.degroeneheuvels.nl
http://www.rhederlaag.eu
http://www.strandzeumeren.nl
http://www.strandnulde.nl
https://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/nijkerk-aan-zee/
http://www.nulde-horst.nl
http://www.hogebijssel.nl
https://downtherabbithole.nl/video
https://www.youtube.com/watch?v=bGp0U-roYxs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0XK9-Yj9MGk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JAo2vvURREk
https://www.youtube.com/watch?v=i8cdsAkzgH8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BeD85xjHp4g
https://www.youtube.com/watch?v=dSEpDu5kfKQ
https://www.youtube.com/watch?v=LGlz96JTU40
https://www.youtube.com/watch?v=LGlz96JTU40
https://www.youtube.com/watch?v=uCjnXtge91Q
https://www.youtube.com/watch?v=ylgBt5ZPRmA
https://www.youtube.com/watch?v=ylgBt5ZPRmA
https://www.youtube.com/watch?v=P336INtTSvo
https://www.youtube.com/watch?v=m1OifPxH7eE
https://www.youtube.com/watch?v=1ygGG-1nNPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pl7pPiTwWKs
https://www.youtube.com/watch?v=CEDdc2_V48o
https://www.youtube.com/watch?v=5XlnOFxMH-Q
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/recreatiegebieden-leisurelands-ook-in-2019-razend-populair-bijna-7-miljoen-bezoekers/
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/allerlaatste-parkeerpas-seizoen-2019-2020-uitgereikt/
https://www.leisurelands.nl/fileadmin/redactie/PDF_bestanden/Toekomstvisie_Rhederlaag_nov_2019_def.pdf
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/nieuw-bestemmingsplan-strand-horst-biedt-ruimte-voor-recreatieve-ontwikkelingen/
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nationaal-hitterecord-na-75-jaar-verbroken
https://www.anwb.nl/eropuit/dagje-uit/tips/recreatieplassen-in-nederland
https://www.leisurelands.nl/werk-in-uitvoering/bestrijding-eikenprocessierups/
https://www.leisurelands.nl/fileadmin/redactie/PDF_bestanden/Jaarverslag_2019_webversie.pdf
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/les-over-gevaren-van-het-water-op-hilgelo/
https://www.leisurelands.nl/nieuws/nieuwsbericht/vervolg-op-samenwerking-aanpak-overlast-zeumeren/
https://www.youtube.com/watch?v=a8u2LhPlD-w
https://www.leisurelands.nl/fileadmin/redactie/LeisureTimes/Webversie_artikel_laagwaterstand.pdf

