
34 graden
was het op 17 juni,
de warmste dag van 2021

14.500
social media volgers

950.000 
webpagina bezoeken

Social en website

  15.500 
verkochte parkeerpassen

312.000
verkochte uitrijkaarten

1.000
verkochte Dogloverspassen

139 ton afval

15

waarvan 32% uit de
afvalbakken en 68% zwerfafval

studenten
of stagiaires

strandbezoekers
3,6 miljoen

Top 10
best bezochte gebieden

BOORDEVOL
ENERGIE
Op volle kracht richting de toekomst

leisurelands.nl

SCHAATS
PRET!
Een heerlijk
begin van
het jaar
Eindelijk… februari gaf
ons weer eens een 
echte Hollandse 
winter. Voor het eerst 
in jaren kon er weer 
geschaatst worden en 
onder andere Bussloo, 
Strand Nulde, Strand 
Horst, Wylerberg-
meer en Zandenplas 
trokken fanatieke 
schaatsers. Het mocht 
ook wel weer een keer, 
want de laatste keer 
dat er geschaatst 
werd op onze gebieden
was bijna 10 jaar
geleden.

Inspireren en prikkelen 
NIEUWE WEBSITE
In maart lanceerden we onze nieuwe website, of eigenlijk 
liever websites. Ieder Leisurelands gebied heeft namelijk haar 
eigen site gekregen waar specifieke informatie te vinden is 
over dat gebied, de activiteiten en de ondernemers.
Leisurelands.nl is veranderd in een echte beleveniswebsite, 
waarmee we bezoekers inspireren en prikkelen om de deur 
uit te gaan. Dat is immers onze missie. De nieuwe site staat 
boordevol inspiratie, heeft uiteenlopende themapagina’s én 
stelt bovendien alle ondernemers op onze gebieden aan je 
voor. Nog niet bekeken? Bezoek dan www.leisurelands.nl.

NIEUWE LEISUREPAS BREEKT
VERKOOPRECORD
Leisurelands biedt bezoekers, naast korting op parkeren, 
extra gemak en beleving met de nieuwe Leisurepas. Dat is 
een parkeer pas waarmee je ook kunt profiteren van leuke 
Vriendendeals, kortingen en 
winacties. Zo krijgen Leisure-
pashouders een tweede koffie 
gratis na een wandeling of 
maken ze kans op vrijkaarten 
bij SchatEiland. Dat de Leisure-
pas enorm populair is, blijkt wel 
uit de recordverkoop van maar 
liefst 15.500 passen. 

 10 nieuwe
ondernemers
op de gebieden

NEW

ONVERWACHT MOOI,
LEUK EN ACTIEF!
Leisurelands wil mensen de deur uit laten gaan en 
steeds opnieuw laten ervaren hoe onverwacht mooi, 
leuk en actief je kunt recreëren in het buitengebied van 
Nederland. We doen dat met moderne en aantrekkelijke
recreatiegebieden waar iedereen welkom is om te 
komen beleven en bewegen. Als maatschappelijke
onderneming in de regio wil Leisurelands een wezenlijke
bijdrage leveren aan het welzijn van zowel onze bezoekers 
als de ondernemers op onze gebieden. Het afgelopen 
jaar maakten we weer flinke stappen op weg naar nog 
meer diversiteit, gezelligheid en dynamiek. Een mooi 
jaar boordevol energie!

Bussloo
Nulde-Horst
Zeumeren

Heerderstrand
Berendonck
Rhederlaag

Hilgelo
Mookerplas

Stroombroek
Kievitsveld

Kees Rutten
Directeur-bestuurder

Niet zo warm, wel gezellig
TERUGBLIK ZOMER 2021
Aardig weer, even geen coronasluitingen 
en gelukkig veel bezoekers; zo kunnen we 
de zomer van 2021 het beste samenvatten. 
Het was wat natter dan normaal en het 
aantal echt drukke dagen bleef beperkt. 
17 juni ging de boeken in als meest tropi-
sche dag ooit, terwijl het uiteindelijk maar 
17 dagen echt zomers werd. Hiervan vielen 
12 dagen in de eerste helft van juni.
De vakantieperiode in juli en augustus
telde aanzienlijk minder zomerse dagen.
Toch werden de recreatiegebieden goed
bezocht door zo’n 3,6 miljoen bezoekers. 

Limited Edition Dogloverspas
WAT EEN HONDENWEER!
In 2021 hebben we onze Dogloverscommunity flink kunnen 
laten groeien. Reden genoeg om in oktober iets extra’s te doen 
met de Limited Edition Doglovers pas. Met deze pas, die geldig 
is tijdens het hondenseizoen, kun je deelnemen aan speciale 
acties, speciaal voor honden en hun baasjes. De Doglovers-
pas was binnen 1 week uitverkocht.

Op de gebieden van Leisurelands gaan 
recreatie, sport en gezondheid hand 
in hand. Dat bewijst onder meer de 
nieuwe hardlooproute op Bussloo, die in 
juli werd geopend door oud-schaatser 
Stefan Groothuis. Tijdens de ontwikkeling 
van de route sloten we ons aan bij het 
Voorster Sport- en Beweegakkoord. De 
hardlooproute is nu al een groot succes. 
Wekelijks dagen hardlopers elkaar uit 
om de snelste tijd neer te zetten. 

HARDLOOPROUTE BUSSLOO

WELKOM IN ’T KONIJNENHOL

Op Groene Heuvels opende deze zomer Openluchttheater 
’t Konijnenhol. Een ode aan MOJO’s ‘Down The Rabbit Hole’, 
dat onlosmakelijk verbonden is met het recreatiegebied. 
Het theater werd geopend tijdens het minifestival Groene 
Heuvels Zomerfeest, waar aan het water een echte festival-
sfeer heerste. Het theater is bedoeld voor de inwoners uit de 
omgeving. Wil je een opvoering, mini-concert of theater-
voorstelling organiseren, dan ben je van harte welkom in
’t Konijnenhol!

OP DE VALREEP: EVENEMENTEN!

Na een lange periode van veel onzekerheid waren er op
25 september eindelijk weer evenementen mogelijk.
En dat kwam goed uit, want op diezelfde dag stonden 
meteen Gelderpop op Zeumeren en Happy Feelings op 
‘t Hilgelo gepland. Het was geweldig om na anderhalf
jaar weer evenementen te zien op deze gebieden.
En dat vonden de bezoekers ook, de evenementen
waren nagenoeg uitverkocht!

2021 IN BEELD

ONZE 19 GEBIEDEN OP DE KAART

In Memoriam Tonnie Timmermans
EN TOEN WAS HET STIL
Eind oktober ontvingen wij het verdrietige nieuws dat onze 
langst werkende collega Tonnie Timmermans plotseling was 
overleden. Tonnie werkte bijna 40 jaar op recreatiegebied 
Bussloo, waar hij ook woonde. Hij nam onder meer deel aan 
de aanleg van het gebied en betekende veel voor Bussloo. 
Het gebeurt niet elke dag dat een collega je plots ontvalt.
Het regiokantoor op Bussloo zal niet meer hetzelfde zijn zonder 
Tonnie’s droge humor, mooie verhalen en gezelligheid. 

De meeste plekken die je bezoekt

die zie je maar voor even

maar de grond van Leisurelands;

die bezoek je heel je leven

Want de één bouwt zandkastelen

en de ander houdt van trekkers;

de één komt om te sporten 

en de ander voor iets lekkers

De één komt in z’n eentje

en de ander altijd samen – 

maar zij die hier geweest zijn

vergeten nooit meer dat ze kwamen

Jesse Laport

MET EEN TROTS TEAM
IN EEN NIEUW KANTOOR
In september verhuisden we naar ons nieuwe kantoor
op Industriepark de Kleefse Waard; dé cleantech 
campus van Arnhem. Een prachtig terrein dat prima 
matcht met onze duurzaamheidsdoelen. Op de tweede 
verdieping van gebouw LB hebben we een kantoor 
kunnen inrichten dat volledig voldoet aan de eisen van 
nu. Na een lange periode van thuiswerken werd het 
kantoor samen met het hele team geopend. Tijdens 
de opening van het kantoor maakte de Arnhemse 
stadsdichter Jesse Laport een prachtig gedicht over 
ons en de recreatiegebieden. Naast ons mooie nieuwe 
kantoor realiseerden we dit jaar ook flexwerkplekken 
op Bussloo en Strand Nulde, om dichter bij onze gasten 
te kunnen zijn en de banden met onze collega’s in het 
veld te versterken. 

Duurzame energieopwekking 
ZONNECARPORTS OP HEERDERSTRAND

Met Solar Green Point hebben we afspraken gemaakt over 
zonnecarports op de parkeerplaats van Heerder strand.
De zonnecarports, met daarop 5.000 zonne panelen, gaan 
zorgen voor de duurzame energie opwekking op Heerde-
strand en bieden volop voordelen voor bezoekers. Onder de 
carports kun je parkeren in de schaduw terwijl je elektrische 
auto met groene stroom wordt opgeladen. De vergunning is 
rond en de carports worden geplaatst in 2023. 

BLIJF OP DE HOOGTE
Je kunt Leisurelands ook volgen op LinkedIn.

KOM BUITEN SPELEN!
Wie dit jaar op Groene Heuvels, Hilgelo, Kievitsveld of 
Stroombroek kwam, werd verrast door nieuwe speel-
toestellen aan de strandlijn. Ook leuk voor de wat 
minder warme dagen. Want is het geen strandweer, 
dan kun je hier nog steeds lekker ontspannen met je 
kinderen. Dit draagt bij aan de beleving en aantrekke-
lijkheid van de gebieden. De grootste nieuwe speel-
toestellen staan in de Achterhoek: op recreatiegebied 
Hilgelo en Stroombroek.

BUFFELEN IN HET GROEN
Onze heren van het beheer moesten dit jaar meer
buffelen in het groen dan andere jaren. Door de matige 
en relatief natte zomer groeide alles snel, dus werd er 
veel werk verricht in het groen. Altijd leuk en dankbaar 
om te doen. Er werden dit jaar ook veel nieuwe bomen
aan geplant en er was aandacht voor beleefbare
biodiversiteit. 

INVESTEREN IN DE GEBIEDEN
Jaarlijks vervangen we op een aantal gebieden de toilet-
gebouwen. Dit jaar waren Heerderstrand en Wylerbergmeer 
aan de beurt. In plaats van houten gebouwen kwamen er 
door Leisurelands zelf ontworpen duurzame toiletgebouwen. 
Het nieuwe ontwerp gaat aanzienlijk langer mee en de toiletten 
zijn op het gebied van sociale veiligheid veel aantrekkelijker.

NIEUWE ONDERNEMERS ZETTEN
ZEUMEREN WEER OP DE KAART

Expeditie Zeumeren en Zeumeren Watersport bliezen 
recreatie gebied Zeumeren nieuw leven in. Expeditie Zeumeren 
nam SchatEiland en de Beachclub inclusief de golfbaan over 
en voegde daar nog een outdoor bureau aan toe. Zeumeren 
Watersport nam de kabel waterskibaan over en creëerde 
daar een prachtig terras met leuke activiteiten als suppen en 
vlotbouwen. Veel vaste bezoekers waren blij met het nieuwe 
Zeumeren en de ontwikkeling op dit mooie gebied. 

TOEKOMSTVISIE 
HILGELO
In 2021 is er hard gewerkt aan 
een nieuw bestemmings-
plan voor Hilgelo. Met dit 
plan geven we het gebied 
nieuwe impulsen en komt 
er een breder aanbod voor 
recreanten uit de omgeving. 
De bestaande ondernemers 
hebben actief mee gedacht 
en staan klaar om hun 
schouders onder de
uitvoering te zetten.


