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1. Inleiding 

 
Het recreatiegebied Hitland ligt hoofdzakelijk binnen de gemeentegrenzen van Zuidplas en deels 

binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. Het gebied omvat ca. 270 hectare, waarvan ca. 210 

hectare is ingericht voor openbare (dag)recreatie en ruim 60 hectare als golfbaan. Het gebied wordt 

onder andere gebruikt om te wandelen, fietsen, skeeleren, vissen, paardrijden, golfen, kanoën, 

bezoekjes aan horeca en kleinschalige evenementen. 

De planvorming voor het recreatiegebied heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw plaatsgevonden. 

Sindsdien zijn de maatschappij én de behoeften van recreanten veranderd. Tegen deze achtergrond 

heeft het recreatieschap Hitland in 2009 een Toekomstvisie Hitland vastgesteld en een 

uitvoeringsstrategie voor doorontwikkeling van het recreatiegebied Hitland opgesteld. Het 

recreatieschap heeft behoefte aan een toetsing van deze Toekomstvisie en uitvoeringsstrategie aan 

de actuele ontwikkelingen en kansen voor het gebied.  

Uw vragen 

Het recreatieschap Hitland heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd verzocht om een advies uit te 

brengen waarin we ingaan op de volgende vragen: 

1. Wat zijn de recreatieve behoeften van de inwoners van de gemeenten Zuidplas en Capelle aan 

den IJssel?  

2. In hoeverre sluit het huidige aanbod in recreatiegebied Hitland aan bij de wensen van de 

inwoners van beide gemeenten? U ziet hiervoor graag suggesties voor kansrijke ontwikkelingen 

of mogelijkheden. U vraagt daarbij bijvoorbeeld: waar zou het accent moeten liggen: 

recreatiemogelijkheden voor die leefstijlgroepen die nu bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd 

zijn qua bezoek of juist oververtegenwoordigd?  

3. Wordt er in de huidige plannen (Toekomstvisie & Uitvoeringsstrategie doorontwikkeling) 

voldoende ingespeeld op de recreatiebehoeften van de (potentiële) bezoekers? U heeft behoefte 

aan een toetsing van de bestaande ideeën aan de uitkomsten van ons onderzoek. 

Uw aandachtspunten 

Bij de start van dit advies heeft u ons enkele aandachtspunten meegegeven: 

1. Géén uitgebreid nieuw onderzoek. Het voorliggende advies is niet opgezet als een uitgebreid 

onderzoek, maar heeft als doel een onderbouwd advies te zijn op basis van bestaande 

onderzoeken, zoals het bezoekersonderzoek aan recreatiegebieden (Dagrecreatiemonitor Zuid-

Holland) en gegevens van leefstijlen van inwoners in de Zuid-Hollandse gemeenten (Leefstijlatlas 

Dagrecreatie Zuid-Holland). Naast deze actuele onderzoeken is onze kennis van Leisure 

Leefstijlen ingezet in dit project.  

2. Korte doorlooptijd. Het advies diende in korte tijd tot stand te komen; de totale 

doorloopperiode betrof ruim 5 weken in de maanden maart en april. Als gevolg hiervan is er 

geen ruimte voor een brede consultatie onder alle in en rond het recreatiegebied gevestigde 

ondernemers en andere bij Hitland betrokken partijen. Tijdens een uitgebreid gebiedsbezoek zijn 

zoveel mogelijk plekken wel bezocht.  
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Aanpak van het adviestraject 

Het advies is gebaseerd op een analyse van vraag en aanbod. We hebben deze beide bouwstenen 

gebruikt om te komen tot een kansrijke ontwikkelrichting. Deze hebben we vervolgens getoetst aan 

de bestaande ideeën en dit heeft geresulteerd in ons advies: 

1. Analyse van vraag door deskstudie 

2. Analyse van aanbod door veldbezoek en deskstudie, inclusief vijf andere recreatiegebieden 

in de omgeving. 

3. Schetsen kansrijke ontwikkelrichting(en) 

4. Toetsing aan bestaande ideeën. 

5. Advies 

 

Figuur 1: samenhang verschillende bouwstenen in de vraag-aanbodanalyse en advisering.  

Toepassen van Leisure Leefstijlen  

In dit advies maken wij gebruik van een doelgroepenbenadering voor recreanten en toeristen, de 

Leisure Leefstijlen. Er is in Zuid-Holland al het nodige onderzoek gedaan naar deze Leisure Leefstijlen 

en dit geeft zeer bruikbare handvatten om uw vragen mee te beantwoorden. De Leisure Leefstijlen 

geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten op basis van psychologische en 

sociologische kenmerken. Zowel voor dagrecreatie als verblijfsrecreatie zijn zeven belevingswerelden 

onderscheiden. Onderstaand vindt u het figuur voor de dagrecreatie. De percentages in de figuur 

geven het aandeel van de Nederlandse bevolking met deze leefstijl weer. De vertegenwoordiging van 

deze leefstijlen in de gemeenten Zuidplas en Capelle aan den IJssel lichten wij toe in hoofdstuk 2.  
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Hieronder staan een korte beschrijving van het profiel van elke leefstijl: 

 

Uitbundig geel  

 

Dit zijn echte levensgenieters. Ze houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. 

Ze zoeken graag de gezellige drukte op, recreëren is lekker eten en drinken, genieten en leuke 

dingen doen.  

 

Gezellig lime  

 

Recreëren is lekker vrij zijn, tot rust komen en ontspannen. Ze zijn gericht op het eigen gezin en 

de directe leefomgeving. Het gemiddeld inkomen ligt wat lager en ze zijn prijsgevoelig. Een 

braderie of rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen.  

 

 

Rustig groen  

 

Dit zijn rustige recreanten. Ze hebben geen grote wensen, houden van privacy en rust. Ze willen 

de drukte vermijden en gaan daarom dus niet graag naar evenementen en grote attracties. In 

de eigen omgeving is genoeg moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. 

Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.  

 

Ingetogen aqua  

 

Dit zijn rustige, geïnteresseerde recreanten. Ze zijn op zoek naar het verhaal van de regio en 

streek. Duurzaamheid spreekt hen sterk aan. Ze zoeken inspirerende activiteiten, vooral gericht 

op natuur en cultuur(historie). Ze gaan vaak actief en samen met partner op stap.  

 

Ondernemend 

paars 

 

Deze leefstijl laten zich graag verrassen en inspireren. Nieuwe dingen zien, ontdekken en 

beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur, 

activiteit en sportiviteit, maar ook ontspannen in de sauna.  

 

 

Stijlvol en luxe 

blauw  

 

Zelfverzekerde recreanten die vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle 

ontspanning verdienen. Zakelijk en intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht op 

exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is ontspanning en afstand nemen van de 

dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht besteden aan het sociale netwerk (ons soort 

mensen).  

 

Creatief en 

inspirerend 

rood  

 

Deze leefstijl is creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze bewegen zich 

graag buiten de gebaande paden. Recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning ook het 

zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen. 
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2.  Leefstijlen van de inwoners van Zuidplas en Capelle 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we het leefstijlprofiel van de inwoners in de gemeenten rondom 

recreatiegebied Hitland, oftewel de vraag.  

2.1 Leefstijlprofiel van de inwoners rondom Hitland  

Recreatiegebied Hitland ligt grotendeels in de gemeente Zuidplas en voor een klein deel in Capelle 

aan den IJssel. Het merendeel van de bezoekers, 84%, komt uit deze twee gemeenten. Het 

leefstijlprofiel van de inwoners van beide gemeenten ziet er als volgt uit. 

 
Figuur 2: Omvang van de leefstijlen uitgedrukt in percentages van de totale bevolking in de gemeente Zuidplas 

en Capelle aan den IJssel 

In beide gemeenten is gezellig lime de grootste groep. In Zuidplas is uitbundig geel de tweede 

grootste groep en in Capelle aan den IJssel rustig groen. Creatief en inspirerend rood is de kleinste 

groep in beide gemeenten. Het is van belang te beseffen dat de inwonersaantallen van de 

gemeenten verschillen. In Capelle aan den IJssel staat 1% voor ongeveer 6.600 inwoners, in Zuidplas 

is 1% ongeveer 4.100 inwoners. 

Om beter inzicht te krijgen hoe deze percentages zich verhouden tot het Nederlands gemiddelde (is 

een leefstijl groter kleiner ten opzichte van het Nederlands gemiddelde?) geven we in figuur 3 de 

verhouding op index weer. 
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Figuur 3: Leefstijlverdeling op gemeentelijk niveau op index (waarbij gemiddeld Nederland = 100) 

Een index boven 100 wil zeggen dat meer inwoners van de gemeente de betreffende leefstijl hebben dan 

inwoners van Nederland. De verdeling van de leefstijlen is in Capelle aan den IJssel redelijk vergelijkbaar 

met het Nederlandse gemiddelde. In de gemeente Zuidplas zien we wat grotere verschillen. Vooral stijlvol 

en luxe blauw is hier significant groter. De rode groep is significant kleiner in Zuidplas. Daarnaast is ook 

rustig groen beduidend kleiner dan gemiddeld in Nederland. 

2.2 Leefstijlprofiel op wijkniveau 

Niet elke wijk in een gemeente heeft hetzelfde leefstijlprofiel als de gemeente zelf. Op kaart 1 en 2 is 

te zien wat de overwegende leefstijl is van de inwoners in de buurt van Hitland. 

 

Kaart 1 en 2: Overwegende leefstijlen van de inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel (links) en deel 

van Zuidplas (rechts) 
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Direct tegen Hitland aan is de overwegende leefstijl van de inwoners ingetogen aqua aan de kleur 

aqua te zien op de kaartjes. Kijken we naar het leefstijlprofiel van de volledige wijken die tegen 

Hitland aan liggen (zie figuur 4) dan zien we het volgende: 

 In Oostgaarde-Zuid wonen, vergeleken met het gemiddelde in Capelle aan den IJssel en 

Nederland, relatief veel ingetogen aqua (27%) en ondernemend paarse inwoners (12%). 

 In Oostgaarde-Noord wonen relatief veel rustig groene inwoners (25%) vergeleken met het 

gemiddelde in Capelle aan den IJssel en Nederland. 

 Nieuwerkerk heeft ongeveer hetzelfde leefstijlprofiel als de Zuidplas. Hier zijn de groepen 

gezellig lime en uitbundig geel de grootste groepen, maar zijn ook stijlvol en luxe blauw, 

ingetogen aqua en ondernemend paars omvangrijk vergeleken met het Nederlands 

gemiddelde.  

 

 
Figuur 4: Omvang van de leefstijlen uitgedrukt in percentages van de totale bevolking in de wijken Oostgaarde 

Noord en Zuid en Nieuwerkerk 
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3. Aantrekkelijkheid van Hitland voor de Leisure Leefstijlen 
 

In dit hoofdstuk bekijken we het recreatieve aanbod in Hitland. Hitland ontving tussen mei 2013 en 

april 2014 112.000 unieke bezoekers1. We geven hier aan wat het leefstijlprofiel van deze bezoekers 

is. Daarnaast brengen we in beeld welke delen van het recreatiegebied aantrekkelijk zijn voor welke 

leefstijlen. We kijken daarbij naar de inrichting, de uitstraling, de recreatiemogelijkheden en de 

beleving van zowel de openbare delen als de commerciële voorzieningen.  

3.1 Leefstijlen van de bezoekers van Hitland en nabijgelegen recreatiegebieden 

 

Het leefstijlprofiel van de bezoekers aan Hitland en nabijgelegen recreatiegebieden ziet er als volgt 

uit. 

 
Figuur 5: Omvang van de leefstijlen uitgedrukt in percentages van het totaal aantal bezoekers in de 

recreatiegebieden. 

De belangrijkste verschillen in leefstijlen van de bezoekers van de recreatiegebieden zijn: 

 In Hitland komen de meeste bezoekers met de leefstijl gezellig lime (20%) en ingetogen aqua 

(20%). In de andere recreatiegebieden is dit anders. Uitbundig geel is daar overal de grootste 

groep die komt. Geel komt significant minder naar Hitland (13% t.o.v. 24% in de overige 

recreatiegebieden).  

 Hitland trekt verhoudingsgewijs de meeste bezoekers met de leefstijlen ingetogen aqua, 

stijlvol en luxe blauw en ondernemend paars. Dit is beduidend meer dan gemiddeld in de 

Zuid-Hollandse recreatiegebieden.  

 Bezoekers met de leefstijl rustig groen en creatief en inspirerend rood komen het minste 

naar Hitland. De rode groep is overal het kleinst, maar daar ligt het percentage wel iets hoger 

dan in Hitland.  

                                                           
1 Bron: Dagrecreatiemonitor Zuid-Holland. 
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Leefstijlprofiel bezoekers Hitland t.o.v. inwoners van de gemeenten  

Om inzicht te krijgen in hoe de percentages van de leefstijlen van de bezoekers aan Hitland zich 

verhoudt tot de leefstijlen van de inwoners van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas 

geven we in figuur 6 deze verhouding op index weer.  

 
Figuur 6: Leefstijlverdeling op bezoekersniveau op index (waarbij inwoners gemeenten = 100) 

Een index boven 100 wil zeggen dat er meer bezoekers van Hitland de betreffende leefstijl hebben 

dan inwoners van de gemeente. Onder de bezoekers van Hitland zijn de groepen creatief en 

inspirerend rood, ingetogen aqua, stijlvol en luxe blauw en ondernemend paars dus 

oververtegenwoordigd. Uitbundig geel, gezellig lime en rustig groen zijn ondervertegenwoordigd als 

bezoekers ten opzichte van inwoners in de gemeenten. 

3.2  Het aanbod van Hitland 

Door middel van gebiedsbezoeken hebben we beoordeeld voor welke Leisure Leefstijlen de 

voorzieningen en recreatiemogelijkheden van Hitland aantrekkelijk zijn. We karakteriseren het 

aanbod aan de hand van vier categorieën:  

1. Thema’s: Is er aanbod in de volgende zeven thema’s (in willekeurige volgorde): 

o Sport & bewegen 

o Cultuur & cultuurhistorie 

o Natuurbeleving 

o Informatie & educatie 

o Pleisterplaatsen & horeca 

o Rust & ontspanning 

o Evenementen 

 

2. Voorzieningen: Per thema geven we aan of er binnen dit thema voorzieningen en 

mogelijkheden aanwezig zijn. We doen dit middels de volgende verdeling:  
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0  afwezig of slechts ‘neutraal’ aanwezig; een activiteit kan er wel plaatsvinden, maar 

wordt nog onvoldoende gefaciliteerd  

+  beperkt aanwezig; wordt beperkt gefaciliteerd 

++ veel aanwezig; wordt veel gefaciliteerd 

+++ heel veel aanwezig; wordt heel veel gefaciliteerd 

3. Type beleving: In de kolom “beleving” geven we aan welke beleving er bij deze 

voorzieningen of mogelijkheden geboden wordt. Welke drijfveren hebben mensen om 

hieraan deel te nemen of hier te komen. Is de horeca bijvoorbeeld druk en uitbundig, gericht 

op kinderen of juist chic en gericht op stijlvol dineren?  

 

4. Aantrekkelijk voor Leefstijlen: In de meest rechter kolom geven we aan voor welke 

leefstijlen de voorzieningen en belevingen in het algemeen het meest aantrekkelijk zijn. Over 

het algemeen is een voorziening niet slechts voor één leefstijl aantrekkelijk, maar zullen twee 

of drie leefstijlen hier wel graag komen in hun vrije tijd.  

Resultaat aanbod Hitland 

Het overzicht van de gebiedsthema’s, de belevingen en aantrekkelijkheid voor de leefstijlen van 

Hitland is als volgt: 
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Van de voorzieningen in het recreatiegebied Hitland is door middel van gebiedsbezoeken 

aangegeven voor welke Leisure Leefstijlen deze interessant zijn. Deze kleuren van de Leisure 

Leefstijlen zijn in de tabel en de onderstaande kaart opgenomen. Om te schetsen welke belevingen 

er momenteel geboden worden bij de voorzieningen in Hitland én voor welke leefstijlen dit 

aantrekkelijk is geven we hieronder drie voorbeelden. Uiteraard is in dit onderzoek al het aanbod van 

Hitland bekeken en niet slechts beperkt tot deze drie voorbeelden.  

Voorbeeld 1: Leefgoed de Olifant, restaurant de Dames 

Aantrekkelijk voor leefstijlen: Creatief en inspirerend Rood, Ondernemend Paars en Ingetogen Aqua 

 

Leefgoed de Olifant is gelegen op een 

markante plek langs de IJssel. In een groene 

en historisch interessante setting is op het 

leefgoed een compleet aanbod te vinden: 

een restaurant met theetuin, een 

winkelhoek met streekproducten, 

verschillende vergaderzalen en een 

kleinschalige overnachtingsmogelijkheid 

(Bed en Ontbijt in Blokhut ’t Slaepie). De 

oude wagenschuur is omgebouwd tot het restaurant De Dames. In de winkelhoek in het restaurant 

worden o.a. eerlijke zelfgemaakte producten (zoals jam en delicatessess) en boeken verkocht. In de 

oude ruimtes van de steenoven vinden onder de noemer “Cultuur in de Villa” regelmatig culturele 

exposities en culturele bijeenkomsten plaats. De ambitie van de eigenaren van Leefgoed De Olifant is 

om “een plek om te zijn” te creëren; een warme plek waar men kan verblijven voor goed en eerlijk 

eten en drinken en waar veel leuks te beleven is.  

De ambiance van Leefgoed de Olifant en Restaurant de Dames zal vooral de leefstijlen rood, paars en 

aqua aanspreken. De omgebouwde wagenschuur als restaurant en de oude illustreren de rijke 

geschiedenis van deze plek en geeft het extra betekenis. Dat waarderen mensen met de leefstijl 

rood, paars en aqua. Het gebruik van streekproducten en biologische voeding in het restaurant, de 

programmering van culturele evenementen en de samenwerking met lokale kunstenaars zal ook juist 

deze leefstijlen aanspreken.  

 

Voorbeeld 2: De Steenovens  

Aantrekkelijk voor leefstijlen: Ingetogen Aqua en Rustig Groen 

 

In 2011 is de grondige restauratie 

van de vier steenovens van 

Hitland-Noord afgerond. Tussen 

de derde en vierde steenovens 

zijn meerdere informatiepanelen 

geplaatst. Deze panelen vertellen 

zeer uitgebreid en in meerdere 

thema’s de verhalen van de geschiedenis van de steenovens. Beeldhouwer Wilco van Hoogdalem 

heeft zijn atelier in één van de steenovens. De andere steenovens zijn alleen toegankelijk met een 

rondleiding of evenement, zoals de monumentendagen of Pinst’rArt. De leefstijlen rustig groen en 
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ingetogen aqua zijn geïnteresseerd in historie en monumenten. Aqua is echt nieuwsgierig en wil de 

informatie vanaf de infopanelen graag tot zich nemen.     

 

Voorbeeld 3: Natuurbeleving in het Vogelreservaat Hitland-Zuid 

Vooral aantrekkelijk voor de leefstijlen: Ingetogen Aqua, Rustig Groen, Creatief en inspirerend Rood 

 

In Hitland-Zuid is een vogelreservaat 

gelegen. Hier loopt een onverhard 

natuurlijk wandelpad naar toe. Het pad 

maakt onderdeel uit van de ANWB-

wandeling Hitlandroute en van het 

streekpad (langea afstandswandelen). 

Vervolgens gaat de wandelaar met 

planken steigers over het water.  

Er is een klein deel open water. Hier zijn veel verschillende vogels waar te nemen. Er zijn (afgezien 

van een klein routepaaltje, zie foto hierboven) geen route aanduidingen of informatiepanelen bij het 

wandelpad door het vogelreservaat. De groene en aqua groep houden van deze beleving van natuur: 

zonder veel poespas een rondje kunnen lopen.  

 

In onderstaande luchtfoto is de aantrekkelijkheid van de verschillende voorzieningen voor de Leisure 

Leefstijlen schematisch, door kleurencirkels, weergegeven.  
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De conclusies op basis van onze inventarisatie (veldwerk en deskstudie) zijn:   

1. Het aanbod in Hitland ‘scoort’ vooral in de categorieën ‘afwezig of slechts neutraal aanwezig’ 

of ‘beperkt aanwezig /beperkt gefaciliteerd’. De nadruk in Hitland momenteel ligt binnen de 

drie thema’s sport & bewegen, pleisterplaatsen & horeca en cultuur & cultuurhistorie. Ook 

op het gebied van (kleinschalige) evenementen wordt er het nodige in Hitland georganiseerd. 

De thema’s natuurbeleving, informatie & educatie en rust & ontspanning zijn minder 

ontwikkeld in Hitland. Uiteraard zijn er wel rustplekken in het gebied en wordt er op een 

aantal plekken wel informatie geboden aan recreanten. Wat we hiermee echter bedoelen is 

dat deze thema’s nog maar beperkt gefaciliteerd worden of zichtbaar zijn. Dit kan nog veel 

nadrukkelijker naar de recreant uitgedragen worden (zie ons advies). We zien dit beeld ook 

duidelijk terugkomen in het aantal ondernomen recreatieve activiteiten in Hitland. Dit is 

weinig divers in vergelijking met andere Zuid-Hollandse recreatiegebieden. Het komt vrijwel 

alleen neer op wandelen, fietsen/wielrennen en in (veel) mindere mate ook horecabezoek en 

hond uitlaten2.  

2. Kijken we naar de aantrekkelijkheid van het aanbod (voorzieningen) voor leefstijlen, dan 

concluderen we dat dit vooral aantrekkelijk is voor de leefstijlen rustig groen en ingetogen 

aqua. Dit noemen we de primaire leefstijlen waarvoor Hitland aantrekkelijk is. Deze twee 

leefstijlen waarderen de mogelijkheden voor wandelen en fietsen (de twee meest 

ondernomen activiteiten in het gebied). Aqua is ook vooral geïnteresseerd in natuur, zoals 

het vogelreservaat, en cultuurhistorie zoals bij de steenovens. Aqua houdt ook van de 

authenticiteit van Leefgoed de Olifant en de streekproducten. Groen houdt er ook van om te 

recreëren in de vertrouwde omgeving (ommetje), zonder hiervoor al te veel moeite te doen. 

Daarnaast onderscheiden we een tweetal secundaire leefstijlen: gezellig lime en creatief en 

inspirerend rood. Deze secundaire leefstijlen zullen enkele specifieke voorzieningen in 

Hitland wel aantrekkelijk vinden. Zo waardeert gezellig lime het restaurant bij de Steenovens 

en de daar aanwezige speel- en zwemvoorzieningen voor kinderen. Creatief en inspirerend 

rood wordt aangetrokken door de culturele activiteiten van Leefgoed De Olifant, deze 

authentieke historische plek en de mogelijkheid hier huisgemaakte jam en andere ‘eerlijke’ 

streekproducten aan te schaffen.  

Punten van aandacht voor de (door) ontwikkeling: 

1. Het ontbreekt aan meer ‘echte trekkers’ voor het gebied, vooral ook waar iets te doen is 

voor gezinnen met kinderen. Het gebied zou op meerdere plekken een ‘trekker’ moeten 

krijgen, zoals dat bij de golfbaan nu al wel het geval is (maar hierop aanvullend). Kortom, het 

gebied kan veel meer van een ‘commodity’ naar een ‘specialty’.  

2. Er is veel (cultuur) historie in het gebied, met name langs de IJssel, zoals van de steenovens 

en de ijsselsteentjes, of ‘de hitten’. Deze verhalen zijn ten dele nog onvoldoende beleefbaar. 

Er zijn vooral infopanelen om te lezen (voor aqua en deels groen aantrekkelijk). Er is 

aandacht nodig voor ‘story telling’.  

3. Hitland is een gebied met mooie natuur en vogelrustplekken, maar de natuurbeleving wordt 

voor de recreant nog onvoldoende gefaciliteerd. 

4. De recreatiemogelijkheden, zoals wandelpaden en de uitleenmogelijkheid van kano’s, 

worden voor nieuwe bezoekers niet aantrekkelijk genoeg kenbaar gemaakt. Zo ontbreekt het 

bijvoorbeeld aan een duidelijke herkenbare huisstijl van het terreinmeubilair en zijn er geen 

informatiepanelen over de soortenrijkdom van het vogelgebied. 

                                                           
2 Bron: Dagrecreatie Monitor Zuid-Holland. 



16 
 

5. De maatschappelijke functie van het groengebied Hitland en de binding met de 

aangrenzende wijken is nog onvoldoende uitgewerkt. Er zijn wel een gebruikersgroep en een 

volkstuinvereniging en er vinden regelmatig kleinschalige evenementen plaats, zoals de 

Hitlandrun en openluchttheater. Deze relatie met buurtbewoners en maatschappelijke 

organisaties in Capelle en Nieuwerkerk kan echter nog verder groeien zodat Hitland meer 

met “zijn gezicht naar de wijken staat” en gastheer is voor maatschappelijke initiatieven.  

Op deze punten van ontwikkeling gaan we in hoofdstuk 5 van dit gebied nader in.  

3.3  Het aanbod in omliggende gebieden 

We hebben in ons gebiedsbezoek niet alleen naar het aanbod aan recreatieve activiteiten en 

voorzieningen van Hitland gekeken, maar ook de omliggende gebieden. De inwoners van Zuidplas en 

Capelle zullen in hun vrije tijd namelijk steeds een afweging maken welk gebied zij waarom willen 

bezoeken. Deze keuzes maken mensen op basis van de nabijheid, de aantrekkelijkheid, de 

bekendheid en de toegankelijkheid van het betreffende recreatiegebied en de bijbehorende 

voorzieningen. De aantrekkingskracht van de beleving die mensen verwachten speelt voor de 

verschillende leefstijlen een belangrijke rol in die afweging.  

We maken daarom gebruik van een vergelijking met de volgende vijfrecreatiegebieden in de 

omgeving van Hitland: 

1. Schollebos, Capelle aan de IJssel 

2. Zevenhuizerplas, Rotterdam en Zuidplas 

3. Kralingse Bos en plas, Rotterdam 

4. Lage en Hoge Bergse Bos, Lansingerland 

5. Krimpenerhout, Krimpenerwaard 

In bijlage 1 zijn van alle vijf deze recreatiegebieden soortgelijke tabellen en informatie en foto’s over 

de leefstijlen opgenomen.  

Op basis van gebiedsbezoeken en deskstudie concluderen we: 

 De vijf recreatiegebieden in de omgeving bieden een compleet aanbod aan thema’s en 

belevingswerelden aan. Vooral het Kralingse Bos, het Lage en Hoge Bergse Bos en de 

Zevenhuizerplas zijn veel completer dan Hitland. Deze recreatiegebieden hebben voor alle zeven 

de thema’s een goed ontwikkeld aanbod (vaak veel voorzieningen aanwezig). Ook zien we dat 

deze voorzieningen (in totaliteit) aantrekkelijk zijn voor de diverse leefstijlen. Deels komt dat 

door de veelheid aan (commerciële) voorzieningen, deels door de inrichting en de plekken die er 

zijn met openbare voorzieningen, zoals klimbos, speelpolder, Barbecueplekken, etc.   

 Ook het Schollebos biedt een breed palet aan thema’s en is daarmee aantrekkelijk voor 

verschillende leisure leefstijlen. Het Schollebos is meer een ‘stadspark’ met sport en recreatieve 

voorzieningen en enkele pleisterplaatsen (zoals de kinderboerderij, horeca).  

 De Krimpenerhout is wat betreft thema’s en aantrekkelijkheid voor de Leisure Leefstijlen 

vergelijkbaar met recreatiegebied Hitland. Het gebied heeft wat meer diversiteit in de 

kenmerken (o.a. zwemmogelijkheden) en enkele bijzondere publieke voorzieningen (piratenpad 

en speelpolder Polderrijk).  

Voor meer bijzonderheden per recreatiegebied: zie bijlage 1.  
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4. Analyse van vraag en aanbod: uitgangspunten voor de 

(door)ontwikkeling 
 

De belangrijkste constateringen uit voorgaande hoofdstukken zijn: 

1. Vraag: De groepen lime, geel, groen en aqua zijn het omvangrijkst in beide gemeenten. 

Blauw is opvallend omdat deze groep relatief groot is (afgezet tegen het Nederlands 

gemiddelde); 

2. Vraag: Van de bezoekers naar Hitland zijn lime en aqua de grootste groepen. De groepen 

aqua, blauw, paars en rood zijn relatief omvangrijk (afgezet tegen de omvang van de 

inwoners in de gemeenten); 

3. Aanbod: Het aanbod in Hitland is relatief aantrekkelijk voor ingetogen aqua en rustig groen. 

In mindere mate zijn ook creatief en inspirerend rood en gezellig lime goed bediend.  

4. Aanbod: In de omliggende gebieden zien we dat het aantal thema’s divers is, het aantal 

voorzieningen omvangrijk(er) en het aantal leefstijlen dat hiermee wordt aangesproken ook 

divers is. 

De uitgangspunten die we kiezen voor de ontwikkelrichtingen van Hitland zijn de volgende:  

 Hitland is een gebied dat zich meer zal moeten (en kunnen) ontwikkelen van een 

‘commodity’ (goed dat het er is, maar weinig onderscheidend en weinig gespecialiseerd), 

naar een specialty (hiervoor ga ik naar het gebied, een herkenbare trekker). Deels kan dit 

door meerdere kanten van het gebied als aantrekkelijke entree te ontwikkelen (lokaal tot 

bovenlokaal), deels kan dit door lokale accenten te geven (vooral gericht op inwoners 

Capelle);    

 Hitland kan deels haar sterke punten uitbouwen. Dit betreft de thema’s: sport en bewegen, 

pleisterplaatsen en horeca en evenementen. Deels ook kan Hitland een unieke en 

onderscheidende positie in gaan nemen op de thema’s natuur(beleving) en cultuur en 

cultuurhistorie ten opzichte van omliggende gebieden. Deze thema’s zijn daar (nog) niet 

sterk ontwikkeld.    

 Hitland moet er naar streven zich vraaggericht te ontwikkelen. Dat wil zeggen voor alle 

leefstijlen aantrekkelijk aanbod te creëren dat beleefbaarheid, zichtbaar en toegankelijk is. 

Dat betekent dat (zie ook figuur 7): 

o Ontwikkelrichting 1: bestaand aanbod is vooral aantrekkelijk voor rustig groen en 

ingetogen aqua. Dit kan deels nog beter, bijvoorbeeld door de historische 

aanwezigheid van de molens te benadrukken en (meer diverse) routes te 

ontwikkelen. Hier betreft het ook vooral een kwestie van ‘promotie’. Het aanbod dat 

al voor hen aantrekkelijk is op een goede manier onder de aandacht brengen.  

o Ontwikkelrichting 2: de doelgroepen aqua, blauw, paars en rood komen al relatief 

veel naar Hitland. Deels omdat ze veel in de buurt wonen (vooral blauw, maar lokaal 

ook paars en aqua). De aanwezigheid van deze groepen kan beter worden 

gefaciliteerd met deels commerciële deels publieke voorzieningen.   

o Ontwikkelrichting 3: de doelgroepen geel en lime vinden op dit moment weinig 

aanbod, en komen ook (relatief) weinig. Voor hen is ook maar weinig aantrekkelijk 

aanbod te vinden en dus is Hitland voor hen veel te weinig een bezoekmotief. Hier 

liggen wel kansen omdat het de grote groepen betreft die in beide gemeenten 

wonen.  
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Figuur 7: schets van de kansrijke ontwikkelrichtingen, gericht op doelgroepen van het leefstijlmodel. Het 

aanbod in Hitland is al aantrekkelijk voor groen en aqua en kan worden verbreed.   

 Je staat als Recreatieschap niet alleen in de opgave voor de (door)ontwikkeling. Zorg ervoor 

dat ondernemers worden betrokken en meewerken om de aantrekkelijkheid te vergroten. 

Ook de maatschappelijke functie van het groengebied Hitland is nog onvoldoende 

uitgewerkt. Deze relatie met buurtbewoners en maatschappelijke organisaties in Capelle en 

Nieuwerkerk kan nog verder groeien zodat Hitland meer met “zijn gezicht naar de wijken 

staat” en gastheer is voor maatschappelijke initiatieven. 

In hoofdstuk 5 geven we invulling aan deze uitgangspunten en ontwikkelrichtingen, door in te gaan 

op de (kansrijke) plek, het thema en de ‘beleving’ gericht op verschillende doelgroepen.  
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5.  Advies voor doorontwikkeling van Hitland 
 

5.1 Advies 

We adviseren om: 

- Enkele extra entrees te creëren. Entrees zijn publiekstrekkers met een bovenlokaal karakter. 

We adviseren om deze entrees te ontwikkelen in Hitland-Noord en Hitland-Zuid (zie 

paragraaf 5.2).  

- Enkele voor het gehele gebied aantrekkelijke voorzieningen te creëren, met de nadruk op 

routes, ‘meubilair’, etc. (zie paragraaf 5.3). 

- Speciaal voor de golfbaan de promotie en de beleving in het restaurant beter af te stemmen 

op de voor deze plek belangrijkste doelgroepen (op basis van een postcode-analyse). Zie 

paragraaf 5.4. 

- Tot slot toetsen we de aanbevelingen aan het lijstje vanuit de discussienotitie door 

ontwikkeling recreatiegebied Hitland en geven we (globaal) aan hoe de rolverdeling zal 

kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de voorgestelde activiteiten (zie paragraaf 

5.5).  

5.2 Entrees 

5.2.1. Entree Hitland-noord  

Voor Hitland Noord stellen we voor om drie thema’s centraal te stellen op twee plekken: 
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1. Cultuur en cultuurhistorie rondom de steenovens: Deze plek kent veel verhalen en is in 

potentie een regionale cultuurhistorische trekpleister. De ‘kiem’ voor deze verhalen is er al, 

maar dit zal beleefbaar gemaakt moeten worden. De leefstijlen die hierbij centraal staan zijn: 

blauw, paars en rood (ontwikkelrichting 2).  

2. Evenementen, maar ook sport en bewegen in en om het evenemententerrein: Op de plek 

van het huidige evenemententerrein kan voor gezinnen met kinderen veel activiteit, 

gezelligheid en ‘ontmoeten’ en uitbundigheid centraal komen te staan. Maar ook sport en 

bewegen. De leefstijlen die hierbij centraal komen te staan zijn uitbundig geel en gezellig 

lime (ontwikkelrichting 3).  

Ad 1) Cultuur(historie)rondom de steenovens 

Waarom richten we ons op de leefstijlen rood, paars en blauw? Dit zijn de doelgroepen die 

bovengemiddeld geïnteresseerd zijn monumenten, historische bezienswaardigheden en objecten 

(index 120 – 170)3. Belangrijk is natuurlijk wel dat hierbij rekening wordt gehouden met hun 

vrijetijdsvoorkeuren ten aanzien van de invulling van het concept of de ‘beleving’4. Paars en rood 

willen graag iets bijzonders, anders dan anders, houden ook van kunst, iets leren, een bijzondere 

ervaring. De paarse groep wil wel graag op een comfortabele manier genieten met ‘hippe’ 

faciliteiten. Blauw houdt juist van een luxere en stijlvollere invulling en wil graag de ‘highlights’ horen 

gedurende een exclusieve ervaring. Blauw is ook een groep die relatief omvangrijk is in Nieuwerkerk.  

 

We stellen voor om hier een bezoekerscentrum te ontwikkelen, als startpunt voor de bezoekers en 

een spel om bezoekers ook te verleiden de historie te ‘beleven’.   

 

 Bezoekers faciliteren met een bezoekerscentrum 

Vertel het verhaal van de steenovens: op zich gebeurt dat nu al. In de informatiepanelen bij de 

steenovens. Dat kan echter nog beter. Een manier om dit te doen, is door een bezoekerspunt te 

creëren. Een (of meerdere) van de steenovens zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Dit kan de start 

zijn voor bezoekers om zich te verdiepen in de historie (educatie), maar ook om deze op een 

eigentijdse wijze te ‘beleven’. Dit zou kunnen door de bezoekers een film te laten zien over de 

historie (Stenen uit slib). Ook kan een bezoek worden opgeluisterd met het zichtbaar maken van de 

historie (initialen van de werkmannen en –vrouwen, de steentjes laten zien, het verhaal van de 

‘hitten’, gebouwen die gemaakt zijn van de ijsselsteentjes in Nederland, etc.). Dit kan ook weer door 

deze te laten zien (foto’s, films, app’s). Natuurlijk kan hier ook informatie worden gegeven over het 

gebied Hitland zelf en de recreatieve mogelijkheden, alsmede de werkzaamheden van 

Rijkswaterstaat. Het is dus zaak hier een multifunctioneel centrum van te maken. Bij de bemensing 

kan wellicht worden samengewerkt met de Historische vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, of 

andere geïnteresseerde en gekwalificeerde vrijwilligers.  

 Beleef de cultuurhistorie op een bijzondere manier 

Een bijzondere manier om de historie van een plek te ontdekken is via een ‘marker game’. Dit is een 

spel waarbij je verschillende plekken van een gebouw (of gebied) bezoekt, de geschiedenis ontdekt 

en een prijs kunt winnen. Plaats op de vijf highlights van de steenovens een marker die kinderen en 

                                                           
3 Een index 170 betekent dat de omvang van de doelgroepen die deze activiteiten onderneemt 1,7 keer 
omvangrijker is dan van de gemiddelde Nederlander.  
4 De huidige sfeer en beleving (chalet camping, manege, restaurant) is nu juist niet op deze groepen gericht, dit 
kan een aandachtspunt zijn in de ontwikkeling. 
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volwassenen moeten zoeken. Als je die hebt gevonden, scan je hem met je I-Phone (of gehuurde I-

pad). Zo 'check je in' op deze locatie. Je krijgt dan een film te zien (over de historie) of moet een 

opdracht uitvoeren. Rode draad van de beleving is dat je wordt toegesproken door een 

‘verhalenverteller’, dit kan een bekende uit de regio of bekende Nederlander zijn. De uitdaging is 

natuurlijk alle markers te verzamelen. Dit geeft dan recht op een beloning die bij hen past (een 

ijsselsteen als kunstvoorwerp, korting op een passend restaurant, etc.). Zorg er ook voor dat de 

verhalenverteller past bij de doelgroep. Freek de Jonge zal de wat oudere ‘rode en paarse’ doelgroep 

aanspreken. Je kan hierin ook vraaggericht te werk gaan door de bezoeker hierin een keuze te laten 

maken (zoals bij een rondleiding in het Instituut voor Beeld en Geluid).   

 

 
Lost in Time: Freek de Jonge spreekt de deelnemers toe via een tablet die deelnemers huren als ze de 

stad Utrecht op een spannende en unieke wijze willen gaan ontdekken.   

 

Uitnodigende filosofie  

De betrokken partijen bij de Steenovens zijn op zoek naar exploitanten om delen van de steenovens 

of turfschuren te gaan exploiteren met een passend concept. Dit lijkt ons een goede strategie. Op 

deze plek zullen maatschappelijke initiatieven én commerciële uitbaters weer sfeer en beleving 

kunnen gaan brengen. De rol van het Recreatieschap Hitland is dus relatief beperkt, maar dit ligt (nu) 

vooral bij de gemeente Zuidplas. Graag geven we hieronder enkele initiatieven en voorzieningen die 

vanuit de aangegeven doelgroepen kansrijk zijn:  

  

- Wijnproeverij, luxer restaurant (blauw); 

- Kunstproject (rood, paars), theater met kleinschalige voorstellingen (rood, paars, blauw),  

- Cursussen mindfullness (rood, paars) 

- Coaching (blauw, paars, rood), start wandelcoachroutes.  
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Sfeer en beleving van exclusieve en luxe, bijzondere en onderscheidende horeca (links) en een 

wijnproevrij (rechts), vooral aantrekkelijk voor stijlvol en luxe blauw en ook ondernemend paars. 

Ad 2) Evenementen, maar ook sport en bewegen in en om het evenemententerrein 

Waarom richten we ons op de leefstijlen geel en lime? Dit zijn de doelgroepen die bovengemiddeld 

geïnteresseerd zijn in sport (geel) en spel (lime) en lekker actief bezig zijn (index 120 – 130)5. Geel en 

lime houden ook van gezellige en laagdrempelige evenementen. Geel en lime genieten van het leven, 

de familie of het gezin staan centraal in het ‘uitje’, de ontmoeting en gezelligheid zijn belangrijke 

motieven en het moet ter plekke wel goed georganiseerd zijn (parkeren, routing, etc.).   

In Hitland zijn (nog) niet veel voorzieningen specifiek gericht op gezinnen met kinderen. Dit is wel de 

pek om dit gestalte te gaan geven. Ook komt uitbundig geel (nog) niet zo veel als in potentie van 

deze groep verwacht mag worden. Kortom hier ligt een duidelijke opgave in nieuw aantrekkelijk 

aanbod (ontwikkelrichting 3). 

 

We stellen voor om de nadruk (meer) te leggen op: 

- Toevoegen van laagdrempelige gezins- en kinderactiviteiten en speelvoorzieningen; 

- Het evenemententerrein; 

- Ontmoetingsplekken en routes met attractiewaarde; 

 

Spelen en gezinsactiviteiten: Hitland Speelpark 

In het Hitland Speelpark adviseren we voorzieningen die een mengeling vormen van actief én 

ondersteund spelplezier. Een voorbeeld van actief spelplezier is een klimbos of speelpolder. De 

uitbundig gele groep zal dit zeer aantrekkelijk vinden, de ouders doen actief mee met de kinderen en 

de uitdaging van het ’anders dan anders’ spelen (in de natuur) is voor hen een trekker. We beseffen 

ons dat dit type speelvoorzieningen ook in de omliggende gebieden aanwezig zijn (Krimpenerhout, 

Kralingse Plas én Schollebos). De aantrekkingskracht is echter steeds lokaal en de meerwaarde voor 

Hitland is groot.  

 

                                                           
5 Een index 130 betekent dat de omvang van de doelgroepen die deze activiteiten onderneemt 1,3 keer 
omvangrijker is dan van de gemiddelde Nederlander.  
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Actief klim en/of speelplezier in een speelpolder (foto links) of een klimbos (foto rechts). Dit is vooral 

aantrekkelijk voor de uitbundig gele doelgroep, die nu ‘trekkers’ in Hitland mist.  

 

Een andere voorziening die onderdeel kan uitmaken van Hitland Speelpark is de Sona. Dit is een 

voorbeeld van ‘ondersteund’ speelplezier in de natuur. Onder de oranje boog van de Sona kunnen 

kinderen en ouders samen spelen en dansen. Met één druk op de knop kan eenvoudig gekozen 

worden uit vele verschillende spellen. Zo is er een dansspel, je kan stoelendans spelen, kunnen 

kinderen een parcours uitzetten (in de natuur) die ze vervolgens zo snel mogelijk moeten afleggen 

en/of kunnen ze één van de rekenspellen spelen. De ‘beheerder’ kan spellen laten variëren of 

aanpassen aan de wensen van de kinderen.  

 

 
Interactieve Sona voor ondersteund spelplezier. In te zetten bij een speeltuin of ‘los’. Deze is 

hufterproof, interactief en zeer aantrekkelijk voor kinderen van lime-gezinnen. Lime houdt ervan 

‘vermaakt te worden en te spelen’.  

 

Het evenemententerrein zou ook een ideale plek zijn om met ‘hitten’ oftewel Shetland pony’s te 

gaan rijden. Dit brengt het unieke verhaal van Hitland tot leven. Geel en lime hebben op zich ‘niet 

zoveel’ met cultuurhistorie, maar op deze manier is het wel een actieve, en voor hen aantrekkelijke 

beleving. Het contact met de dieren, het paardrijden op een laagdrempelige manier, doet een beetje 

denken aan een ‘pretpark’. Geel en lime worden hier door aangetrokken. De manege zou hier een 

leidende rol in kunnen (gaan) vervullen, door deze ‘Hitland-tochten’ aan te gaan bieden. De manege 

biedt al de mogelijkheid voor kinderfeestjes en paardrijlessen. Dit thema en speciale routes zouden 

hieraan toegevoegd kunnen worden, maar ook huifkartochten door het gebied. Deze activiteiten zijn 

veel meer gericht op de recreant die op bijzondere dagen (en voor het plezier) naar het gebied komt.  
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Een idee is ook om een ‘adopteer een Hit’-actie te starten. De jeugd kan bij de manege een Shetland 

pony adopteren en verzorgen en hiermee natuurlijk rijden.  

 

  
  

Sport en evenementen 

Ten aanzien van de evenementen is ons advies een ‘uitnodigende en pro-actieve houding’ te gaan 

ontwikkelen naar initiatieven vanuit beide gemeenten, maar ook sport- en evenementenorganisaties 

die in (toenemende) mate plekken zoeken om hun activiteiten uit te oefenen. Het zou goed zijn 

hiermee (nauwere) contacten te onderhouden en Hitland aan te bieden als locatie. Daarbij zullen 

waarschijnlijk ook wensen ten aanzien van de inrichting en faciliteiten bij horen, die in samenspraak 

met het Recreatieschap en de gemeenten kunnen worden bekeken en mogelijk ook gehonoreerd.  

 

Een sportevenement waar we bijvoorbeeld kansen voor zien is een Obstacle Run. Dit is een trend die 

is overgewaaid vanuit het buitenland (en vooral de VS). Het gaat om een combinatie van een 

buitenbeleving met een parcours vol obstakels. De organisatie zelf zet de route uit en neemt de 

obstakels mee. Dit type sportevenement is vooral aantrekkelijk voor ondernemend paars (adrenaline 

sporten, extreme uitdagingen, individueel), rood (back to basic- anders dan anders, presteren) en 

geel (evenement, uitbundigheid, samen zijn en sporten). Deze activiteit kan dus door heel Hitland 

(van Noord naar Zuid) plaatsvinden, met al startpunt het evenemententerrein.  

 

  
Sfeer en beleving van een obstakel run: uitdagingen, sportieve prestaties en uitdagingen. 

 

Andere sportieve mogelijkheden op deze plek zijn, o.a. een fietscross terrein of een 

hondenhindernisbaan, of bijvoorbeeld ‘bootcamps’. Deze passen bij de plek en de doelgroep 

(uitbundig geel en gezellig lime).  
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Tot slot zou een horecavoorziening hier ook op z’n plek zijn. Dit vormt een logische combinatie met 

het Hitland Speelpark. Er is echter al een horecavoorziening op die plek, ‘Restaurant de Steenovens’. 

Dit restaurant richt zich nu met haar aanbod vooral op de doelgroepen rustig groen en gezellig lime 

(vertrouwde kaart met laagdrempelige gerechten, sfeer van de camping en het zwembad). De 

eigenaar of exploitant zou op drukke dagen bijvoorbeeld een kiosk of mobiele voorziening kunnen 

(gaan) ‘runnen’ op het evenemententerrein waar alle activiteiten gaan plaatsvinden. Zo worden de 

recreanten daar goed bediend en verdient de ondernemer hier extra aan. Aandachtspunt in deze is 

wel dat de gerechten, sfeer en beleving veel meer moeten aansluiten bij de uitbundig gele 

doelgroep. Dit betekent meer eigentijdse dranken en diversiteit (in koffie, frisdrank, bieren), maar 

ook meer kwaliteit en merken.  

  

Een mobiele service of een kiosk is op het evenemententerrein een goede manier om op drukke dagen 

de bezoekers te bedienen en trekken.  

 

5.2.2 Entree Hitland-Zuid: IJsselentree 

Vanuit de naastgelegen woonwijken in Capelle is het door middel van de vele (fiets)bruggen 

eenvoudig om Hitland te bereiken. De bezoeker die van net iets verder komt, zal het recreatiegebied 

veelal fietsend of met de auto langs de IJssel bereiken. De entree aan de zuidkant, aan de IJssel is op 

dit moment niet optimaal ingericht. De parkeerplaats is niet uitnodigend genoeg en verleidt 

passanten niet om het gebied in te gaan.  

Wij stellen voor om de entree Hitland-Zuid een nieuwe inrichting en programmering te geven op de 

drie thema’s natuurbeleving, rust en ontspanning en informatie & educatie. Doel is om de 

IJsselentree aantrekkelijker te maken en Hitland een meer uitnodigende entree vanaf de IJsseldijk te 

geven. Onderdelen van de nieuwe inrichting en programmering zijn: 

 Verbinden: met nieuwe wandelpaden kan de huidige parkeerplaats aan de IJssel met 

Leefgoed de Olifant verbonden worden. Vanaf daar is een wandelpad naar het 

vogelrustgebied een meerwaarde, zodat wandelaars een aantrekkelijk alternatief hebben 

voor het Ouderkerkselaantje en gemakkelijker een rondje gelopen kan worden.    

 Natuurbeleving optimaliseren; de recreatieve natuurbeleving van het Vogelrustgebied kan   

verbeterd worden door bijzondere uitkijkplekken of uitrustplekken te creëren en informatie 

te plaatsen over de vogelrijkdom, de flora en het landschap.  
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 Experimenteer-ruimte bieden voor lokale initiatieven in het groen, zoals een 

buurtmoestuin of ruimte voor culturele activiteiten. Dit is één van de plekken waar de 

woonwijken heel dicht tegen het recreatiegebied aanliggen: dat biedt veel kansen voor 

lokale betrokkenheid.    

Hieronder gaan we nader in op deze drie ontwikkelingen voor de IJsselentree Hitland-Zuid  

De IJsselentree van Hitland-Zuid: de rode pijlen geven de nieuw te realiseren wandelverbindingen aan, 

de paarse bol de entree bij Leefgoed de Olifant, de aqua bol de entree met de grote parkeerplaats 

 

1) Verbinden van parkeerplaats, Leefgoed de Olifant en het vogelrustgebied 

De ondernemers van het leefgoed hebben de ambitie om deze plek verder te ontwikkelen tot “een 

plek om te zijn” en ook om vanaf het leefgoed het recreatiegebied Hitland te verkennen. Het is 

daarmee een trekpleister, een bestemming, voor het recreatiegebied Hitland. De parkeerplekken die 

bij de Olifant gerealiseerd zijn, zijn bedoeld voor de gasten van het leefgoed. Het recreatieschap kan 

op een nabijgelegen perceel extra parkeervoorzieningen realiseren voor recreanten, zodat dit een 

logisch beginpunt wordt voor een rondje Hitland-Zuid. Gezien de potentie van deze plek (ligging aan 

IJssel en combinatie van horeca, cultuur en winkel met streekproducten) is het een hele mooie 

entree voor Hitland. Momenteel is er geen wandelpad vanaf de bestaande parkeerplaats naar het 

Leefgoed. Wij stellen voor een tweetal nieuwe wandelpaden aan te leggen: één vanaf de 

parkeerplaats naar de Olifant en één vanaf de Olifant naar het vogelrustgebied, als alternatief voor 

het Oudekerkselaantje. Op die manier kan er een mooi rondje gelopen worden. Deze route kan door 

middel van gekleurde paaltjes gemarkeerd worden, zodat er een mooi rondje van bijvoorbeeld 3 km 

gemaakt kan worden door Hitland-Zuid.  

2) Natuurbeleving optimaliseren in het vogelrustgebied 

Het vogelrustgebied is één van de meest aantrekkelijke en meest unieke plekken van Hitland-Zuid. 

Het is nu echter niet goed vindbaar voor de niet-frequente bezoeker. Voor recreanten wordt de 

natuurbeleving nu alleen gefaciliteerd door middel van een wandelpad. Wij stellen voor hier 

vogelkijkschermen op een mooi uitkijkpunt te plaatsen. Dit wordt een plek om wat langer te 
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verblijven en te turen naar bijzondere (water)vogels. Het is aan te bevelen om de natuurpaden 

kronkelend aan te leggen en deels door open gebied en deels door het bos te voeren. Dat draagt bij 

aan een natuurlijke en ook wel avontuurlijke buitenbeleving. De natuurbeleving wordt hiermee veel 

aantrekkelijker voor de leefstijlen rood, aqua en paars. Door het wandelpad op te nemen in een 

paaltjesroute wordt het beter vindbaar. Een infopaneel biedt uitleg over de vogelsoorten. Dat is 

interessant voor de aqua leefstijl, die graag iets wil leren tijdens een rustige buitenactiviteit.   

 

Waarom richten we ons op de leefstijlen rood, aqua en paars? In de naastgelegen woonwijken 

wonen relatief veel bewoners met deze leefstijlen. Ook het leefgoed de Olifant richt zich 

hoofdzakelijk op deze doelgroepen. Hier is dus goed een verbinding te leggen tussen bewoners van 

de naastgelegen woonwijken en de doelgroepen van de horecavoorziening enerzijds en het 

recreatiegebied anderzijds.  

 

Een vogelkijkscherm en informatie over de watervogels maken de natuurbeleving aantrekkelijker voor 

de leefstijlen rood, paars en aqua. 

3) Experimenteer-ruimte bieden voor lokale initiatieven, zoals een buurtmoestuin of cultuur 

Hitland-Zuid heeft naast bospercelen ook een groot aantal percelen met grasland. Een deel van deze 

ruimte kan beschikbaar worden gesteld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het profiel van 

Hitland. Hiermee krijgt Hitland meer betekenis voor de bewoners uit de omliggende woonwijken. Het 

bezoek van deze mensen zal frequent zijn en zij zullen Hitland meer gaan waarderen. Gedacht kan 

worden aan een (tijdelijke) bestemming van buurtmoestuin of aan ruimte voor culturele activiteiten 

vanuit leefgoed de Olifant. Een buurtmoestuin zorgt voor lokale betrokkenheid en contact tussen 

mensen. In Oostgaarde-Zuid zijn de leefstijlen aqua en paars ook bovengemiddeld 

vertegenwoordigd. Deze groepen houden van verse, pure, eerlijke producten, die ze zelf kunnen 

verbouwen (de sociale samenhang spreekt aqua zeer aan).  

 

De moestuin kan beheerd worden door bewoners uit de buurt, bijvoorbeeld in samenwerking met 

een welzijnsorganisatie. Hier kunnen dan ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun tijd 

nuttig besteden. Kinderen en volwassenen kunnen er leren over het zelf verbouwen van groente, 

fruit en bloemen. Restaurants uit de omgeving kunnen betrokken worden door lokaal groente te 

(laten) verbouwen. Zij worden daarmee ambassadeurs van de moestuinen van Hitland. Naast een 

buurtmoestuin is een smulroute ook een manier om nieuwe doelgroepen naar Hitland te trekken. In 

een smulroute kunnen volwassenen en kinderen zelf plukken en proeven, bijvoorbeeld van 

bramenstruiken of appelbomen.  
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Afhankelijk van de invulling is een buurtmoestuin voor verschillende leefstijlen aantrekkelijk, zoals 

aqua (deze groep wil graag iets leren), rood en paars (houden van lokaal zelf geteeld voedsel, zijn zelf 

actief in burgerparticipatie, hebben veel organiserend vermogen). 

Een buurtmoestuin voor bewoners en restaurants; een plek om samen te werken aan lokaal voedsel.  

Via welzijnswerk kunnen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meedoen.  

 

Experimenteerruimte aanbieden betekent dat er meerdere activiteiten plaats kunnen vinden, een 

buurtmoestuin al dan niet gekoppeld aan een ‘smulroute’ is daarbij slechts één van de kansrijke 

initiatieven. Op de open percelen kunnen bijvoorbeeld ook culturele activiteiten plaatsvinden. 

Voorbeelden zijn een beeldenroute vanuit de Olifant of locatietheater.  

 

De aanpak van het invullen van de experimenteerruimte kan met de omgeving vormgegeven 

worden. Door bijvoorbeeld een inloopavond te organiseren, lokale verenigingen of organisaties te 

benaderen, de gevestigde ondernemers te betrekken en/of een ideeënprijsvraag uit te schrijven is 

inzicht te verkrijgen waar de meest energie zit. Waar willen de inwoners, bedrijven en stichtingen 

van Capelle en Nieuwerkerk aan werken? Waar willen zij de percelen van Hitland voor gebruiken? 

Het mooie aan experimenteerruimte is ook dat gestart kan worden met een tijdelijke periode van 

een seizoen of (half) jaar, waarna een evaluatie bepaalt of de ruimte ook komend jaar op deze wijze 

gebruik kan worden.  

 

Experimenteer ruimte voor culturele activiteiten in de buitenruimte: beeldenroute en locatietheater 
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5.3 Gebiedsvoorzieningen 

Aanvullend op ons advies ten aanzien van de entrees, zijn er ook drie adviezen die voor het gehele 

gebied gelden: 

1. Zorg voor een herkenbare gebiedseigen huisstijl voor het ‘meubilair’ en de bewegwijzering.  

Hitland kan een veel herkenbaarder profiel krijgen door routes die er zijn of nog komen (wandelen, 

fietsen, natuurpad, smulroute, kanoën) én het meubilair (bankjes, picknick tafels, 

informatiepanelen). Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van het gebiedseigen materiaal 

(hout) en bijvoorbeeld een ontwerper uit Capelle aan den IJssel of Zuidplas een eigen huisstijl voor 

het Recreatieschap kunnen ontwerpen. Dit verhoogt de attractiewaarde en de herkenbaarheid in het 

gebied.  

We adviseren ook bij elke entree (Golfbaan, De Dames, Steeovens / Evenemententerrein) een  

welkomstbord te plaatsen (Hitland-poort of entree). Dit bord (al dan niet met herkenbaar 

beeldmerk) heet de recreant welkom, vertelt wat er te doen is op de betreffende plaats en verwijst 

eventueel naar andere aantrekkelijke plekken.  

 
Gebruik maken van gebiedseigen materiaal voor de bewegwijzering en het meubilair verhoogt de 

attractiewaarde en herkenbaarheid in het gebied. Links een voorbeeld uit het Schollebos en rechts uit 

het Mastbos in Breda. 

 
In Brabant is de ambitie uitgesproken om ca. 50 natuurpoorten te ontwikkelen met elke een 

herkenbare identieke ‘sleutel’ als herkenbaar beeldmerk. 
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2. Optimaliseren van routes en infrastructuur 

We zien twee kansen voor het optimaliseren van het gebied: kano-routes en fietsroutes.  

Kano-routes 

Op dit moment is kanoën wel mogelijk, maar dit wordt niet of nauwelijks gedaan. Het is ook niet of 

nauwelijks bekend dat dit mogelijk is in Hitland. Ons advies is om kanoën meer aandacht te geven6.  

Dit vergt een transitie in: 

 De aanlooproutes naar het kanogebied vanaf de verhuur; 

 De infrastructuur. Het gaat om het aanleggen vaarroutes (dus een rondje kunnen maken), op 

diepte brengen en houden van de vaargangen; 

 De promotie en marketing van de kano-mogelijkheden. Denk hierbij vooral aan de leefstijl 

‘ingetogen aqua’. Zij stellen de natuurlijkheid en cultuurhistorie van het gebied op prijs7. We 

denken dat de verhuur van kano’s aan de kant van de golfbaan op zich een logische plek kan 

zijn. 

Het gebied kan wellicht in z’n geheel toegankelijk worden gemaakt tot aan De Dames aan toe, dat 

kan voor deze ondernemers ook extra klandizie betekenen.  

 
Kanoën kan een belangrijke, veel ondernomen, activiteit in Hitland worden.  

Fietsroutes 

We zien dat het fietsknooppuntensysteem nu over de ’s Gravenweg loopt. Dit zou natuurlijk ook 

door het gebied Hitland zelf heen kunnen zijn over de Molenwetering. Wellicht zijn er redenen om 

dit nu zo te organiseren, maar het lijkt ons aan te bevelen het gebied optimaal te benutten.  

Wandelroutes door agrarisch middengebied 

We zien vooral een kans voor het toegankelijker maken van het ‘middengebied’ en hiermee 

verbindingen maken tussen noord en zuid. Zo creëer je meer diversiteit in de beleving van het gehele 

gebied. Recreanten kunnen zo zelf meer ‘routes’ uitstippelen en dit draagt bij aan de diversiteit in de 

wandelbeleving. Dit vergt overleg met de boeren in het gebied om dit mogelijk te maken met zo min 

mogelijk verstoring (of schade) aan de bedrijfsvoering of het land. Het creëren van 

‘boerenlandpaden’ kan tevens worden gefaciliteerd door het recreatieschap (met overstapjes of 

bruggetjes over sloten).  

                                                           
6 We beseffen ons dat gemiddeld ‘slechts’ 4% van de Nederlanders wel eens kanoot. Dit zal een commerciële 
exploitatie in de weg staan, mede gezien de beperkte omvang van het gebied.    
7 Zie voor de tips over communicatie en promotie ook paragraaf 5.4. 
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Wandelaars op boerenlandpad, gefaciliteerd door ‘overgangen’ (foto rechts is van Wandelwerkgroep 

Mooi Zuidplas).  

3. Aantakken op passantenstromen 

Zorg voor het verbeteren van de mogelijkheid om bestaande stromen passanten te verleiden om het 

gebied te bezoeken. Dat kan op twee manieren: 

 Het verbeteren van de aanlegplekken voor de recreatietoervaart; Over de Hollandsche 

IJssel varen naar schatting een kleine 20.000 toervaarders (beide kanten) per jaar8. Door 

deze toervaarders te wijzen op pleisterplekken (bij leefgoed de Olifant en de Steenovens) 

kan een deel worden verleidt om hier kennis te maken met Hitland (wandeling in 

combinatie met horecabezoek). Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat men hier kan 

aanleggen. Hier zijn wellicht kansen voor in de werkhaven (bijv. enkele passantenplekken 

maken) én bijvoorbeeld een aanlegsteiger tegenover de Steenovens (in overleg met 

Rijkswaterstaat). De leefstijlen die relatief veel varen met een motorboot zijn rood, 

paars, blauw en geel. Vooral rood en paars zijn ook bovenmatig geïnteresseerd in cultuur 

en monumenten (zoals de Steenovens, mist de beleving wel op hen wordt toegespitst).    

 De verwijzing naar Hitland op bestaande fiets- en wandelroutes. Langs Hitland lopen 

diverse wandel- en fietsroutes. Het verdient aanbeveling om bezoekers op strategische 

plekken te wijzen op de mogelijkheden en voorzieningen die Hitland biedt.   

5.4 Golfbaan – advies op basis van postcode-analyse 

Leefstijlprofiel Golfers Hitland 

Het leefstijlprofiel van de golfers die naar Hitland komen staat hieronder in figuur 8 weergegeven, 

afgezet tegen de omvang van de recreantengroepen in Nederland en de omvang van de golfende 

recreantgroepen. Wat hierbij opvalt is: 

- De grootste groep golfers in Hitland is ingetogen aqua (28,6%); 

- De groep gezellig lime is tevens omvangrijk (16,4%) en oververtegenwoordigd ten opzichte 

van de gemiddelde omvang van de lime-golfer in Nederland (slechts 10,1%).  

- Vooral creatief en inspirerend rood en uitbundig geel, en in mindere mate ook rustig groen 

komen significant minder naar de golfbaan Hitland (beide bijna de helft van wat je zou 

mogen verwachten).   

 

                                                           
8 Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, 2005. Waterrecreatie in Gouda. 
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Figuur 8: leefstijlprofiel van alle bezoekers van de golfbaan (dagkaarten, jaarkaarten met en zonder 

lidmaatschap).  

De golfbaan typeert zich nu dus door haar natuurlijke ligging, natuurlijke beleving (fazanten op het 

terras), de rust en ingetogen sfeer (aqua) en deels ook laagdrempelige golfmogelijkheden 

(dagkaarten), je bent niet teveel in een keer kwijt, hoeft geen lid te zijn en de sfeer is niet te oubollig 

of ‘exclusief’ (vooral voor lime aantrekkelijk). 

 

Het is interessant om te kijken of de golfer met een dagkaart nog afwijkt van die met een jaarkaart of 

lidmaatschap. De verschillen zijn echt klein (dit ligt deels ook aan de methode). De opvallendheden 

zijn: 

- Vooral ingetogen aqua en stijlvol en luxe blauw hebben vaker een jaarkaart (met of zonder 

lidmaatschap); 

- Vooral uitbundig geel, gezellig lime en creatief en inspirerend rood hebben vaker een 

dagkaartje dan een jaarkaart (met of zonder lidmaatschap).  

- Voor rustig groen en ondernemend paars is er geen of weinig verschil.   

Advies horeca 

Restaurant Hit is nu een restaurant met een prima aanbod, maar met weinig richting en profiel in 

haar aanbod. Het is voor ieder wat wils, soms wat luxer, soms juist wat gewoner. Het restaurant kan 

het aanbod optimaliseren door dit beter te richten op de leefstijl ingetogen aqua. We geven enkele 

tips over de restaurantbeleving voor deze doelgroep. Deze kennis kunt u gebruiken om de 

dienstverlening in uw onderneming nog beter af te stemmen op de voor u relevante doelgroepen.  
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Consumentgroep ‘ingetogen aqua’ 

Deze gast geniet graag op een ingetogen manier en is op zoek 

naar verdieping (‘het verhaal’). Ze gaan vaak samen met hun 

partner op stap. Ze vinden duurzaamheid belangrijk en zien graag 

biologische, streek-, maar ook pure en verse producten. Vaak zijn 

het evenwichtige, sociaal ingestelde personen. 

 

Restaurantbeleving van ‘ingetogen aqua’ 

De aqua consument is een horecagast, die graag het verhaal van de streek, de locatie of het product 

wil weten. Uitleg over de filosofie van de kok of verhaal achter de locatie of streek wordt dus 

gewaardeerd. Zij houden van een authentieke sfeer, klassieke inrichting en muziek, kunst en 

cultuurhistorische details. Qua assortiment stelt de aqua consument prijs op ambachtelijke 

gerechten, maar ook voedsel uit de streek en verantwoord gemaakte producten (bijv. biologische of 

fairtrade producten). Koken met de seizoenen spreekt hen aan. Ook producten uit de eigen tuin of 

‘vergeten’ groenten worden gewaardeerd. De bediening mag wat ouder zijn of zeer beleefd. 

Aandacht voor de gast, in de vorm van attent zijn en moeite doen, wordt gewaardeerd, maar het 

hoeft niet te uitbundig of opdringerig. Aqua houdt van een tikje luxe, maar net te veel. Op zich is dat 

nu in restaurant Hit al goed op deze doelgroep afgestemd.  

 

 

 

Promotie en marketing 

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘ingetogen aqua’ aan? 

De aqua groep wordt graag aangesproken met ´u´. Omdat de groep geïnteresseerd is in de 

achtergrond, stelt zij prijs op uitgebreide achtergrondinformatie, waar best enige verdieping in mag 

zitten. Qua communicatievoorkeuren waardeert aqua rust, authenticiteit en overzichtelijkheid. 

Promotie 

 Do’s Don’ts 

Aanbod   

Wat spreekt aan genieten, rust, ruimte, uitje, duurzaamheid, 
kleinschaligheid, verdieping, inspiratie 

Grootschaligheid op 
entertainment gericht 

Advertentie   

Manier van aanspreken Ingetogen, informerend en inspirerend Eigentijds, vlot, populair 

Uitstraling gericht op ontdekking, cultuur en natuur  

Plaatsing in krant Volkskrant, Trouw, NRC Regionaal dagblad, Telegraaf 
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Plaatsing op radio Radio 4, klassieke zender 538, Q-music, 3-FM, Veronica 

Plaatsing op tv rond journaal, actualiteiten, documentaires Rond populair vermaak 

Website   

Sfeer Rust, klassiek Uitbundig 

Focus Aandacht op de website voor de 
kleinschaligheid, cultuur/natuur in de omgeving, 
duurzaamheid en de inspirerende locatie (bijv. 
monumentale setting) van de voorziening 
(indien natuurlijk van toepassing) 

Acties / aanbiedingen, 
grootschaligheid 

Kaart   

Uitstraling Klassiek, royaal Glossy, gezellig 

Aandachtspunt inhoud Informatie over de locatie, keuken en/of streek  

Bezoek 

 Do’s Don’ts 

Bejegening   

Aankomst Rustig, attent, informatief Uitgebreid uitbundig 
welkomstpraatje 

Tijdens verblijf Af en toe toetsend of dienstverlening gewenst is Er van uitgaan dat alles naar 
wens is 

Bij afscheid Wijzen op natuurlijke en culturele activiteiten in 
de omgeving en komende activiteiten van de 
voorziening zelf 

Alleen maar wijzen op 
kwaliteiten van de 
voorziening zelf 

 

After sales 

 Do’s Don’ts 

Behoud   

Bij/net na afscheid Gids toesturen met natuur- en culturele 
activiteiten in de omgeving en eigen 
programma voor het komend jaar 

Richten op gezinssituatie of 
kortingen 

Loyalty   

Type programma "attenderingsprogramma”  "spaar/voordeelprogramma" 

Intensiviteit 4 keer per jaar Maar 1 keer per jaar 

Kanaal mail, VVV  

Info Attenderen op nieuwe georganiseerde 
activiteiten en/of gerechten op de kaart 

Nadruk op faciliteiten 

Tone of voice Scout (speel de verkenner die ze op de hoogte 
brengt van nieuwe activiteiten/producten)  

 

 
Verbreding naar (nieuwe) doelgroepen 

U kunt natuurlijk ook proberen de uitbundig gele golfer meer aan te spreken (deze komt nu relatief 

weinig), bijvoorbeeld door het ontwikkelen van voor hen bijzondere golfactiviteiten, zoals het 

footgolf (voet golf). Dit is bij uitstek een activiteit die de lime en gele leefstijl aanspreekt. Het is 

laagdrempeliger dan het normale golf, de gezelligheid en de sportiviteit staan voorop. De gele golfer 

houdt ook van evenementen, waar de sport gecombineerd wordt met een feestje of diner 

(bijvoorbeeld met een gezellige kwaliteitsbarbecue). In de bijlage 2 geven we tips geven voor de 

promotie gericht op deze groep.   
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Tot slot zou ook het ‘golfproduct’ kunnen worden doorontwikkeld op het thema ‘natuurlijk 

minigolfen’. In de kasteeltuinen in Arcen is sprake van zo’n concept. Het gaat erom dat de baan 

gebruikt maakt van natuurlijke elementen om hiermee een verrassende en interessante baan te 

creëren. Dit vormt een mooie aanleiding voor gezinnen met kinderen om Hitland spelenderwijs te 

gaan ontdekken. Dit idee verdient de aanbeveling om een ‘business case’ uit te werken naar de 

mogelijkheden in de markt en de financiële onderbouwing.  

 

 

 

 

 

Natuur en spel zijn één: natuurlijk minigolfen.  

5.5 Toetsing advies aan ideeën uit discussienotitie 

Tot slot zullen we stilstaan bij de toetsing van de ideeën die er vanuit de discussienotitie al lagen aan 

ons advies. Hieronder staan de clusters van kansrijke activiteiten en voorzieningen. Deze zijn ook 

uitgewerkt in voorgaande paragrafen. Tevens geven we een lijstje met mogelijk minder kansrijke 

activiteiten en voorzieningen en hierbij ook de kanttekeningen. 

Let op: het is niet onze bedoeling op voorhand ideeën uit te sluiten. We hebben wel, op basis van de 

analyse in dit rapport, aangegeven welke ontwikkelingen we meer of minder kansrijk achten.  

Kansrijk initiatieven discussienotitie 

- Bewegwijzering routes in het gebied; 

- Infoborden algemeen; 

- Uitbreiding nutsvoorzieningen evenemententerrein 

- Waterspeelplaats / natuurspeeltuin 

- Ontmoetingstuin / nutstuin / volkstuinen 

- Terrein voor hondenactiviteiten 

- Fietscrossterrein 

- Openstaan voor nieuwe initiatieven 

- Verbetering externe communicatie  

 

Overige initiatieven discussienotitie 

- Verdienmodellen houtoogst / biomassa: dit is zeker een goed idee, maar heeft minder met 

vrije tijd te maken en meer met het ontwikkelen van verdienmodellen. 

- Investeren in de ontwikkeling van de Groene Zoom: dit is een onderdeel waar we in deze 

studie niet de focus op hebben gelegd, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier geen kansen 

liggen of logische verbindingen te maken zijn.   
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- Aansluiting op regionale recreatieve netwerken; op zich prima, maar de focus moet liggen op 

de kwaliteit en aantrekkingskracht van Hitland. De vraag is ook in hoeverre recreanten dit nu 

als een gebrek ervaren. Wel hebben we duidelijk twee adviezen gegeven om de huidige 

situatie te optimaliseren (routes meer door het gebied leiden, en wijzen op de voorzieningen 

in Hitland).  

- Aanbrengen geocaches: dit kan op zich prima door ondernemers of groepen 

belangstellenden zelf worden georganiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

sportvoorzieningen of mogelijkheden bieden voor boot camps (vooral aantrekkelijk voor 

rood, geel en paars). Ga er vanuit dat deze groepen zich vooral zelf organiseren, maar wel 

prijs stellen op de gebruiksruimte. Wellicht is in overleg met het recreatieschap Hitland door 

hen aan te geven waar de behoefte ligt (bijv. aanbrengen van ‘vaste’ voorzieningen, extra 

reliëf, etc.).      

- Commerciële visvijver: de vraag is waar dit zal moeten plaatshebben? Op zich een prima 

activiteit, maar wellicht niet in eerste instantie vanuit de gebiedskwaliteit of Hitland als 

logische plek. 

- Natuur en milieueducatie: er is op dit moment wel veel natuurpracht, maar wellicht toch nog 

wat te weinig om hier een heel nme-centrum of programma op de enten. Als hier wel 

behoefte is vanuit Zuidplas of Capelle, dan zou de Noordkant een logische plek zijn. 

- Radiografie (auto’s en boten): kan op zich prima, maar wellicht zou dit gepaard moeten gaan 

met wat meer open water. 

Tot slot – resultaten en rolverdeling 

Zoals al gezegd is de opgave zoals in dit rapport geschetst een integrale opgave. Dat wil zeggen dat er 

initiatieven en opgaven instaan die door het recreatieschap kunnen worden geadopteerd en 

uitgevoerd. Maar er staan evengoed initiatieven en opgaven in die bij ondernemers liggen, of pas in 

samenspraak met gebruikers(groepen) succesvol kunnen zijn. Ook de gemeenten spelen natuurlijk 

een rol in de (door)ontwikkeling van het recreatiegebied door het mogelijk maken van gewenste 

ontwikkelingen.  

We geven hieronder globaal aan welke stakeholders betrokken zouden moeten zijn (of worden) bij 

welke activiteit.   
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ACTIVITEIT     BETROKKEN PARTIJ(EN)    

Entree Noord          

Cultuurhistorie steenovens - bezoekerscentrum Gemeente Zuidplas, RWS, Recreatieschap, vrijwilligersorganisaties 

Cultuurhistorie steenovens - beleving creëren  Ondernemer (toekomstig)    

Ontwikkeling Hitland Speelpark   Recreatieschap, huidige ondernemer(s), nieuwe ondernemers 

Ontwikkeling evenementen en sport  Recreatieschap, sport- en evenementenorganisaties, bewoners 

Entree Zuid          

Verbinden plekken - aanleg parkeerplaatsen en routes Recreatieschap, in overleg met huidige ondernemer  

Ontwikkeling natuurbelevingsplek (vogelkijkhut) Recreatieschap, in overleg met lokale natuurorganisatie  

Experimenteerruimte - lokaal initiatief  Recreatieschap, gemeente Capelle, bewoners, ondernemers (horeca) 

Gebiedsvoorzieningen          

Meubilair, infovoorziening, etc.   Recreatieschap (met lokale vormgever oid)   

Kano, wandel infra en 
routes    Recreatieschap, agrariërs     

Aantakken op passantenstromen   Recreatieschap, RWS, huidige ondernemers, gemeente Zuidplas 

Golfbaan           

Optimalisering beleving en promotie  Recreatieschap     

Doorontwikkeling natuurlijk minigolf  Recreatieschap     
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Bronnen 
 

Geraadpleegde bronnen 

 Recreatieschap Hitland (2009), Toekomstvisie recreatiegebied Hitland. 

 Recreatieschap Hitland (2014) Discussienota doorontwikkeling recreatiegebied Hitland. 

 Gemeente Rotterdam (2014) Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam 2014. 

 NBTC NIPO (2014), Dagrecreatiemonitor Zuid-Hollandse recreatiegebieden. In opdracht van 

de Provincie Zuid-Holland. 

 Leefstijlatlas Dagrecreatie, RECRON en The Smart Agent Company 

 Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (2005), Waterrecreatie in Gouda. 

 BVR (2014), Strategische visie recreatiegebieden Regio Rotterdam. In opdracht van het 

Koepelschap Buitenstedelijk Groen.  

Geraadpleegde personen 

 Ariann Kraaijeveld, Leefgoed de Olifant  

 Vera Boxhoorn, gemeente Zuidplas 

 Roderick Simons, gemeente Zuidplas 

 Manuela Varela, gemeente Capelle aan den IJssel 
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Bijlage 1  Vergelijking met vijf recreatiegebieden in de omgeving 
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Bijlage 2  Promotie gericht op de leefstijl Uitbundig geel 
U leest hier meer over de voor u (potentieel) belangrijke doelgroep ‘uitbundig geel’. We geven 

enkele tips over hoe u hen kunt aanspreken tijdens hun bezoek en in uw promotie. Deze kennis kunt 

u gebruiken om de dienstverlening in uw onderneming nog beter af te stemmen op de voor u 

relevante doelgroepen.  

 
 

 

Consumentgroep ‘uitbundig geel’ 

Deze gasten zoeken graag de drukte, gezelligheid maar ook een 

prettige omgeving voor kinderen op. Ze zijn energiek, enthousiast, 

houden van spontane ontmoetingen en samen genieten. De 

inrichting van voorzieningen is het liefst sfeervol en eigentijds en 

het restaurantmenu geeft een ruime keuze. Het zijn vaak jonge 

gezinnen. 

 

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘uitbundig geel’ aan? 

De gele groep laat zich graag aanspreken met ´jij´. De ´tone of voice´ voor geel moet gezellig en 

enthousiasmerend zijn. Het taalgebruik mag informeel en lekker spontaan zijn. Voor geel hoeft in de 

communicatie de nadruk wat minder op de kosten te liggen, maar meer op de beleving. Die moet 

enthousiast en eigentijds zijn en mag voor een gedeelte ook wel verrassen. Voor de gele groep is 

kindvriendelijkheid in de uitstraling en communicatie belangrijk. De gele leefstijl is erg actief via 

sociale media, vooral Facebook en Twitter.  

Promotie 

 Do’s Don’ts 

Aanbod   

Wat spreekt aan voor het hele gezin wat wils, veel faciliteiten, 
kindvriendelijkheid, alles er op en er aan, goede 
kwaliteit en variatie, amusement, sportiviteit, 
avontuur, gezelligheid, doen waar je zin in hebt 

Kleinschaligheid, rust, privacy, 
traditioneel 

Advertentie   

Manier van aanspreken enthousiast, uitbundig, informeel serieus, zakelijk 

Uitstraling spannend, speels, helder, duidelijk aanbod strak, rustig, veel tekst 

Plaatsing in krant Metro, Spits, regionaal dagblad, Telegraaf Volkskrant, Trouw, NRC 

Plaatsing op radio 538, Q-music, 3-FM, Veronica radio 1, 2, 4 

Plaatsing op tv rond films, comedies, cabaret, talkshows, 
huis/tuin/interieur 

rond actualiteiten, financiële 
zakelijke programma's 

Social media Facebook, LinkedIn, Twitter  

Website   

Sfeer Eigentijdse, vrolijke kleuren Saai, ouderwets of te degelijk 

Focus veel aandacht voor faciliteiten/activiteiten voor 
hele gezin, acties/aanbiedingen, foto's van 
faciliteiten 

 

Kaart   

Uitstraling glossy klassiek 

Aandachtspunt inhoud foto's, achtergrondinformatie over voorziening 
zoveel mogelijk op 1 pagina 
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Bezoek 

 Do’s Don’ts 

Bejegening   

Aankomst uitgebreid welkomstpraatje, wegwijs maken 
faciliteiten, oog voor gezin 

bedeesd, teruggetrokken of 
zakelijk 

Tijdens verblijf kinderen (basis en middelbare school) 
entertainment bieden 

zoveel mogelijk met rust laten 

Bij afscheid warmte, waardering uitspreken afstand houden 

 

After sales 

 Do’s Don’ts 

Behoud   

Bij/net na afscheid Postkaartje naar huisadres sturen met 
inlogcode, "vrienden van" op de website 

 

Loyalty   

Type programma "vrienden van" Zakelijk 
attenderingsprogramma  

Intensiviteit minimaal 2 keer per jaar een bericht minder dan 2 keer per jaar 

Kanaal mail, nieuwsbrief  

Info leuke weetjes over eventuele nieuwe 
gezinsvriendelijke acties, verwijzen naar 
verhaaltjes bezoekers op site 

 

Tone of voice vriendschappelijk  

 

 

 


