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Inleiding
p.m.

onderzoeksprogramma
doel atelier
etc.

Programma 
09.30 - 10.00: Inloop, koffie, kennis maken
10.00 - 10.10: Introductie project, doel en 
programma workshop, voorstelrondje
10.10 - 10.30: Introductie in toekomst denken 2120 
Presentatie van Arnhem 2120 studie 
10.30 - 10.50: Mentimeter recreatie: Waar denkt u 
aan bij recreatie en toerisme in 2120? 
10.50 - 11.05: Introductie van de 7 recreatie 
profielen en daaraan gekoppelde persona’s.
11:05 - 11:30: Groepswerk 1: Hoe besteedt deze 
persoon op woensdagavond op de VV in 2120? 
Hoe besteedt deze persoon op een zaterdag? Hoe 
besteedt deze persoon zijn vakantieweken? Welke 
eisen stelt deze persoon aan het landschap?
11.30 - 11.40: Pitch  van resultaten per deelgroep
11.40 - 11.50: Introductie van het natuurlijk 
basissysteem en het veranderend klimaat
11.50 - 12.20: Groepswerk 2: Schets het 
ideale recreatielandschap voor 2120. Wat 
zijn de ingrepen die nodig zijn om het ideale 
recreatielandschap te creëren? Wat is de relatie 
met andere thema’s uit de studie? Hoe kan 
recreatie die thema’s versterken?
12.20 - 12.45: Plenaire presentatie van resultaten 
Ruimte voor vragen en reacties nav de groeps 
presentaties 
12.45 - 12:55: Tot slot reflectie en wrap-up 
12:55 -13:00: Afsluiten, vooruitblik en bedanken 
13.00 - 13.30: Lunch in het restaurant van 
Provinciehuis 
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Werksessie 1 
Omdat er vele soorten recreanten zijn (die de deel-
nemers aan het atelier niet allemaal vertegenwoor-
digen) maken we in de eerste werksessie gebruik 
van de indeling in 7 belevingswerelden/leisurepro-
fielen van het BSR model (CVO 2013). Elke belev-
ingswereld werd uitgewerkt in een van de groepen 
aan de hand van enkele vragen over de recreatie-
behoefte van de doelgroep.

Algemene reflectie Recreatie 2120  
(behorend bij groep type geel en blauw) 

Bestaat het weekend nog? En door de weeks? En 
hebben we nog een zomervakantie. Of kiest ied-
er zijn eigen rooster en ritme? Krijgen we meer of 
minder vrije tijd?  
Hoeveel reizen we over 100 jaar? En wat doen we 
in real life en wat online? Leven er ook mensen 
volledig in de Metaverse? Allways conneted to ev-
erything. Of kiezen we bewust voor af en toe een 
periode offline? Even rust, offgrid.  
Is er een tweedeling van Slow life en fast live peo-
ple (net als slow food versus was food)? 
En heeft de Acquited reality, een mix van real life 
en Virtual reality een vlucht genomen. (Pokemons 
vangen en Geocatching waren de voorlopers hier-
van).  En hoe reizen we dan? Zonder uitstoot en 
razendsnel? Of is er toch nog een CO2 tax? Miss-
chien kunnen we zweven of teleporteren en doen 
tijd en ruimte er niet meer toe. Is een weekje Ve-
nus dan een optie?

Leisure Leefstijl: Uitbundig geel is de spontane, 

gezellige en sociale groep. Het is de groep echte 
vakantiegangers. Een vakantie hoeft niet zo ex-
treem te zijn, als het maar actief, sportief, gezellig 
en verrassend is. Contact met anderen - familie, 
vrienden, kennissen - is gewenst en leuk. Uitbun-
dig geel zoekt campings en bungalowparken waar 
de voorzieningen goed zijn en waar genoeg te 
doen is voor iedereen. Uitbundig geel is een grote 
groep in Nederland! 

• Hoe besteedt deze persoon op woensdagavond 
op de VV in 2120?  
We nemen met het hele gezin een wifivrije avond.
Even geen sociale maar samen met de hele family 
spelletjes doen. Lekker old school. En als het weer 
wat opklaart zouden we ook een ommetje kunnen 
fietsen. Een beetje bijpraten en op een terras een 
drankje doen. Gezellig!

• Hoe besteedt deze persoon op een zaterdag op 
de VV in 2120?  
Zaterdags maken we elke week een boswandel-
ing. Lekker doorstappen. We kunnen wel Kootwijk 
lopen. Daar is dit weekend een Streek hapstapfes-
tival op het terrein naast het Wild live Eventpark.

• Hoe besteedt deze persoon zijn vakantieweken 
op de VV in2120?
We gaan, net als elk jaar in de herfstvakantie in 
een safaritent op de camping. Als het koud is het 
kacheltje aan, toch een beetje Glamping.  
Al hoewel, de kids willen een NL trip van een week; 
dan hebben ze de highlights van Nederland ook 
eens gezien. 

Leisure Leefstijl: Gezellig lime houdt net als geel 
ook van gezelligheid en sportiviteit, maar het mag 
allemaal een tikkeltje rustiger en het hoeft ook alle-
maal niet zo lang. Het gezin is belangrijk. Vakantie 
is voor de lime gasten lekker vrij zijn, genieten van 
rust en ontspanning, even weg van de dagelijkse 
verplichtingen en dan gezellig met het gezin iets 
leuks doen: fietsen, bbq-en, een spelletje spelen. 
Een bungalowpark of camping in Nederland geeft 
een echt vakantiegevoel, maar vaak moet de ge-
zellige lime groep wel een beetje op de kosten let-
ten.  

• Op woensdagavond op de VV in 2120: tot 22:00 
uur gaat gezellig lime naar bootcamp, schildercur-
sus, yoga en samen met de kinderen helpen ze bij 
de paddentrek (natuurbewustwording). Activiteit-
en zijn georganiseerd maar avontuurlijk en richten 
zich op speels en samen. 
• Op een zaterdag op de VV in 2120: richt de 
recreatie zich op het eigen gezin, samen met an-
dere gezinnen en/of verenigingen. In 2120 is de 
samenleving multicultureel en vraagt dat om een 
netwerk van BBQ en picknickplekken op de Ve-
luwe. De flanken van de Vallei en Veluwe worden 
daar ook voor gebruikt waarbij verbrede boeren 
BBB aanbieden (boer (beleving) + bier (0%) + bbq 
(vegetarische). Gezellig Lime gaat graag naar een 
beeldentuin, openlucht museum, bezoekerscen-
trum en natuurspeeltuin. Allemaal activiteiten die 
er ook over 100 jaar dus nog zullen zijn. Een wan-
delnetwerk rond de kernen van ommetjes van 3 tot 
5 kilometer voorziet (nog steeds) in een behoefte 
voor deze doelgroep.  
• Vakantieweken op de VV in2120: deze doel-
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groep besteedt ook haar vakantiewerken dicht 
bij huis (goedkoop) in een fullservice concept dat 
gericht is op ‘samen’. Genoemd wordt de huidige 
glamping maar dan in een moderen jasje. 
• Welke eisen stelt deze persoon aan het land-
schap van de VV voor zijn/haar recreatie en toeris-
tische behoeften in 2120?  
  • BBQ en picknick netwerk gericht op 
        multiculturele samenleving 
  • Wandelnetwerk dichtbij elke kern/woonwijk 
        (recreatie landschap begint bij mijn 
        voordeur). 
  • Herinrichting van de flanken door verbrede 
        landbouw die inspeelt op recreatievraag met 
        BBB 

Leisure Leefstijl: Vakantie is voor de rustige 
groene belevingswereld vooral een kwestie van 
lekker doen waar men zin in heeft, rust nemen in 
eigen omgeving, even niets aan het hoofd heb-
ben. De consument uit de groene wereld heeft niet 
zulke bijzondere wensen. Het gewone en herken-
bare is juist fijn, vertrouwd. Dan komt men lekker 
tot rust. In eigen land is genoeg moois te zien en 
te ontdekken, men hoeft er niet ver voor te reizen. 
Men kent de winkels die men tegenkomt en men 
kan gewoon de eigen taal spreken.  

• Hoe besteedt deze persoon op woensdagavond 
op de VV in 2120?  
• Hoe besteedt deze persoon op een zaterdag op 
de VV in 2120?  
• Hoe besteedt deze persoon zijn vakantieweken 

op de VV in2120 ?  
• Welke eisen stelt deze persoon aan het land-
schap van de VV voor zijn/haar recreatie en toeris-
tische behoeften in 2120?

P.M. Wim

Leisure Leefstijl: Avontuurlijk paars is de wereld 
van mensen die graag iets nieuws willen belev-
en of ontdekken in hun vakantie. Gewoon is niet 
goed genoeg voor deze groep. Ze gaan op zoek 
naar een bijzondere ervaring. Dat mag een tikje 
wild zijn - een boomhut of een survivaltent - maar 
het bijzondere kan ‘m ook zitten in het beleven van 
luxe en exclusiviteit. Avontuurlijk paars is meer met 
zichzelf bezig dan met de anderen. U trekt ze dus 
eerder met iets individueels dan met het ‘groeps-
gebeuren’.  

 • Op woensdagavond op de VV in 2120: De 
paarsen gaan woensdagavond voor een korte kick 
(uitdaging / thrill) met blowcarten in de Eempol-
der en dronevliegen (zelf uiteraard onder je drone 
hangend) boven de vallei. Defensie biedt ook een 
woensdagavond experience aan die in trek is. 
• Zaterdag op de VV in 2120: De paarsen spel-
en in de klimaatverandering en gebruiken de rivie-
ren en beken om de grillige seizoenen te beleven 
met raften (met een zelf gebouwd vlot) en wild-
kamperen op de eilanden tussen alle nevenlopen. 
Windturbines vormen een gegeven in het land-
schap die gebruikt worden voor extreme sporten: 
klimmen, abseilen, tokkelen etc. Een bos van 
windturbines vormt een klimpark. Paarsen die met 

interesse in het verleden gebruiken VR om de rijke 
historie te herbeleven in combinatie met reinact-
ment. Zowel de zuiderzeevisserij, hanzehistorie als 
de operatie airborn staan op het programma. 
• Vakantieweken op de VV in 2120: In de vakan-
tieweken pakken de paarsen door op de activite-
iten in het weekend. Terug naar de basis is een 
belangrijke tijdbesteding met wildkamperen en 
bushcraft in de wildernis van de Veluwe, exclusief 
toegankelijk voor maar enkele mensen per jaar, 
waar je jezelf moet zien te redden in de natuur. 
Ook verlaten eilanden in de rivieren, waarvan je 
niet weet wanneer ze overstromen, zijn in trek bij 
de paarsen als vakantiebestemming. Dat geldt ook 
voor door mensen verlaten gebieden die een te 
groot overstromingsrisico hebben voor permanente 
bewoning. 
• Welke eisen stelt deze persoon aan het land-
schap van de VV voor zijn/haar recreatie en toeris-
tische behoeften in 2120? 
  • VR netwerk om de historie van het gebied 
        beleefbaar te maken 
  • Ruige en pure landschappen waar de 
        natuur en het klimaat vrijspel hebben en de 
        recreant kan beleven en overleven 
  • Combinaties van duurzame 
        energieopwekking met extreme sporten 

Leisure Leefstijl: Cultureel en inspirerend rood: 
De Rode gasten zijn van natura wat eigenwijs en 
ongeduldig. Ze leven het leven met hartstocht en 
passie en zijn altijd op zoek naar bijzondere en 
voor hun onbekende plekken. Ze zijn intelligent 
en assertief, gaan graag hun eigen gang en willen 
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graag hun dromen waarmaken, uniek zijn. Het zijn 
sympathieke, enthousiaste mensen die graag ook 
ervaringen uitwisselen met anderen die een eigen, 
authentiek verhaal hebben.  

• Hoe besteedt deze persoon op woensdagavond 
op de VV in 2120?  
• Hoe besteedt deze persoon op een zaterdag op 
de VV in 2120?  
• Hoe besteedt deze persoon zijn vakantieweken 
op de VV in2120 ?  
• Welke eisen stelt deze persoon aan het 
landschap van de VV voor zijn/haar recreatie en 
toeristische behoeften in 2120? 

P.M. Wim 

Leisure Leefstijl: Vakantiegangers in het segment 
Comfortabel en Luxe blauw kunnen we omschri-
jven als zelfverzekerd, kritisch, intelligent en ge-
hecht aan stijl, luxe en comfort. Zij zijn zakelijk en 
carriere gericht. Zij streven naar succes in het lev-
en en daar werken zij dan ook hard aan. In hun 
vrije tijd vinden zij dat zij wel wat luxe en stijlvol 
ontspannen verdienen.  

• Hoe besteedt deze persoon op woensdagavond 
op de VV in 2120?  
Eerst even chic uiteten of wat sushi halen daarna 
werken we aan onszelf. We hebben tenslotte 
hard gewerkt. Vandaag.   O ja, morgen even een 
digitale birdwatch plannen voor ’s avonds het is 
kraanvogeltijd. Even snel mijn sociale bijwerken 
en dan door naar mijn hot stonemassage. Als mijn 
spieren weer helemaal los zijn, plakt ik er nog een 

yogaclass aan. Ik ben er nu toch. Daarna laten 
we ons easy naar huis teleporteren. Morgen weer 
knallen op het werk!

• Hoe besteedt deze persoon op een zaterdag op 
de VV in 2120? 
Komende zaterdag  hebben we een Surfing Safari 
over de Veluwe. Sinds er flying SUF’s zijn, hoort 
het wild je niet aankomen en 0% carbon emmision. 
Vroeger deden ze dat met een diesel Landrover. 
Duuh. Nemen we meteen een kijkje in de Veluwe 
Eventhub. Handig hoor alle info bijeen en wildfood 
inclusive.
 
• Hoe besteedt deze persoon zijn vakantieweken 
op de VV in2120 ?  
Wat zullen we doen een Ecolodge off grid in 
Austerlitz of toch weekje Dubai. Ik heb eigenlijk 
wel zin in de zon …. Nu teleporteren de norm is, 
kost reizen amper tijd. Dat kan je wel merken op 
de Veluwe; het wemelt hier van de toeristen uit 
Zambia, Japan en Mexico.  Nou ja, die willen ook 
wel eens iets anders. 
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Werksessie 2
In de tweede werksessie gingen de groepen aan 
de slag om het ideale recreatielandschap voor 
2120 uit te werken gebaseerd op het natuurlijk 
systeem dat voorafgaand op hoofdlijnen werd 
gepresenteerd. Klimaatverandering moest 
daarbij als gegeven meegenomen worden. Elke 
groep begon bij een eigen focusgebied (Vallei, 
Stuwwallen of Rivier) en redeneerde dan door 
naar de andere gebieden. In het canvas werden 
ook de ingrepen benoemd die nodig waren om dit 
landschap te creeeren. Tot slot werd de relatie met 
andere thema’s uit het onderzoek gelegd. 

Groep Wim – startend bij de rivieren 

P.M. 

Groep Martine – startend bij de Vallei 

Door de Klimaatverandering krijgen we hier het kli-
maat van Bordeaux. In de zomer wordt het warm-
er. Dan is er meer behoefte aan verkoeling en 
zwemmogelijkheden. Waterretentiegebieden, nieu-
we meren, brede, groene beekdalen en een groen-
blauwe dooradering van de stad zorgen daarvoor. 
Maar als je echt naar het strand wilt is de Costa del 
Veluwe, de Randmerenkust ook een goede optie! 
De rivieren hebben veel ruimte gekregen met langs 
de rivieren ook ruimte voor recreatie. In de rivier-
kommen waterbuffers in de vorm van meren, de 
Lacs en daarnaast moerasbossen. De IJsselvallei 
is een waterrijke Veluwe met brede beken waarop 
je kunt raften.  

Op de stuwwallen zijn rustige natuurkernen, 

stiltegebieden voor mens en dier,  met bossen, 
heiden en half open boslandschappen met agro-
forestry. Je kunt hier dwalen, verdwalen en off grid 
zijn. Daaromheen ligt een schil belevingsnatuur. 
Hier is ruimte voor recreatie met belevingshotspots 
en voldoende horeca en verblijfsrecreatie. Op de 
flanken vind je en kleinschalig groen dooraderd 
landschap met brede beekdalen en kleine akkers. 
Hier is ook voldoende ruimte voor recreatie en rec-
reatieve routes. De natuurinclusieve boerderijen 
bieden naast groene diensten recreatieve arrange-
menten en  streekproducten aan naast verblijf in 
Ecolodges op het erf. Het nieuwe Groene Hart 
bevind zich tussen de stuwwallen van de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwe in. Hier vind je weidevo-
gels, koeien, waterbuffels en moerasbossen.

Groep Jan Maurits 
– startend bij stuwwallen: Heuvelrug en Veluwe 

Recreatie start bij zoneren en spreiden. 
Redenerend vanuit de stuwwallen is daar een 
concept voor ontwikkeld. 

Basis voor recreatie op de stuwwallen is een stille 
basis bovenop de Heuvelrug en Veluwe in vrijwel 
onbereikbare gebieden. Recreanten zijn daar 
weliswaar welkom maar beperkt en gereguleerd. 
Deze doelgroep is op zoek naar natuurbeleving en 
bushcraft activiteiten. Avonturiers en rustzoekers 
zijn hier welkom (maar niet allemaal tegelijk). 
Regulering is essentieel om in balans met het 
natuurlijk systeem te blijven ten bate van de 
biodiversiteit (die in 2120 onder druk staat). 
Ook het hart van het rivierengebied wordt een 
vergelijkbaar stil kerngebied, net als de Eem- 
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en Arkenheempolders. In tegenstelling tot de 
stuwwallen zijn dit uiteraard natte natuurgebieden 
die andere vormen van recreatie bieden. 

Op de flanken worden ‘vingers’ benoemd die 
een gradient bevatten in intensiteit van recreatief 
gebruik. Hoog zijn de recreatieve vingers extensief 
en maken verbinding met de stille kerngebieden. 
Lager worden de vingers steeds intensiever, 
eindigend in de vallei waar een specifieke integrale 
ontwerpopgave ligt: de multifinctionele knopen. 
Een nieuw type integraal ruimtegebruik dat nog 
niet bestaat in 2021. Hier wordt de recreatieopgave 
gecombineerd met opgaven voor klimaatadaptief 
wonen en nieuwe vormen van landbouw gericht 
op beheer van het landschap (met beperkte 
opbrengst).  
In de IJsselvallei liggen liggen de multifunctionele 
knopen aan de voet van de Veluweflank omdat 
de vinger zich extensief ontwikkeld richting de 
IJssel. Aan het randmeer liggen de multifunctionele 
knopen aan het water met specifieke kansen voor 
recreatie. 

De multifunctionele knopen worden verbonden 
door een mobiliteitsring zodat elke knoop zich 
kan specialiseren in recreatieprofiel en een 
recreant eenvoudig per monorail/magneetbaan 
verschillende knopen kan bezoeken. 

Tussen de recreatieve vingers lopen de 
natuurlijke verbindingszones vaak in combinatie 
met beeklopen. Daar ligt het primaat (uiteraard) 
bij natuurontwikkeling (en beleving). Deze 
verbindingszones zijn tevens de windbanen die 
zorgen voor verkoeling in steden en dorpen aan de 

voet van de flanken.  

Enkele verbindingszones steken de vallei over om 
de stille kerngebieden aan elkaar te verbinden. 
Ook een verbinding langs de Rijn tussen 
Rhenen en Wageningen is daarbij een kansrijke 
mogelijkheid. 

Klimaatmitigatie en energietransitie past zich als 
een kameleon aan aan dit concept en is overal 
mee te koppelen. Zie ook profiel paars. 

Oude kazerne terreinen van 2025 krijgen een 
nieuwe functie als voor survival en extreme sporten 
(wellicht met een retro-militair tintje): paintball 4.0 

In het concept is ruimte voor geconcentreerde 
(intensieve?) landbouw experimenteer/
ontwikkelings gebieden. De IJsseldelta zou een 
dergelijk gebied kunnen zijn. Extensieve landbouw 
maakt onderdeel uit van de ontwerpopgave voor 
de multifunctionele knopen. 

Opmerkingen aan einde: 

Organiseer ook een workshop met kinderen. 
Bijvoorbeeld de jeugdbestuurders van gemeente, 
provincie en/of waterschap 

Inleiding werd genoemd de studie: recreatie 
motieven en belevingssferen in een recreatief 
landschap door Martin Goossen 

Idee: verbindt wonen en natuur meer met elkaar. 
Natuur dichter bij de woonomgeving. Dan meer 
draagvlak. 


