
--- aan dit document wordt nog gewerkt --- 

 

Maken zoneringsplan 

 

Zoneren betekent letterlijk in zones delen. Zonering is een belangrijke toepassing in het 

recreatiebeheer. Het is een instrument om de ruimte te verdelen voor de verschillende functies en 

recreatievormen die een gebied heeft / herbergt. In een gebied kan je een natuurzone en een 

recreatiezone denken. Zonering helpt om recreanten met verschillende recreatiemotieven een eigen 

plek te geven. Maar ook om verschillende recreatievormen een eigen plek te geven. 

 

 

Belangrijke aandachtspunten bij zonering 

 

- Zonering werkt goed als je voor alle functies als je weet wat de eisen zijn/ wat de werking is. 

Dit geldt voor de randvoorwaarden/eisen van kwetsbare soorten, maar ook voor die van 

recreanten. Als voorbeeld de mountainbiker. Als je een route aanlegt die over vlak terrein gaat 

terwijl er ook een heuvelachtigstuk is in je gebied, dan gaat je bedachte zonering niet werken. 

- Wees je ervan bewust op welk schaalniveau je zoneert. Je kan op regionaalniveau zoneren. 

Maar ook op kleiner detailniveau binnen een je eigen gebied. (tekening stad met schillen 

eromheen intensief – extensief en motiefgroepen) (tekening van een gebied: entree intensief, 

recreatievormen, natuurdeel)  

- Om goed te kunnen zoneren heb je genoeg oppervlakte nodig afhankelijk van de functies en 

vormen die je wilt toepassen. Een purperreiger heeft een leefgebied van 500 hectare nodig, 

wil je ook recreatiepaden en voorzieningen aanleggen, dan heb je dus minimaal 500 hectare 

nodig anders valt er weinig te zoneren. 

 

 

Gebiedszonering 

 

Je entrees zijn sturend om zones te kunnen maken. Maar ook hier geldt dat je inleven in je bezoeker 

essentieel is om het te laten slagen. Stel jezelf de volgende vragen;  

 

• Waar woont het grootste gedeelte van je bezoekers  

• Vanuit welke richting komen ze 

• Zijn er barrières om rekening mee te houden 

• Met welk vervoermiddel komen ze  

 

Een groot deel van de bezoekers komt met de auto. Met de situering van je parkeerplaats kan je dus 

goed sturen waar je de bezoekersstroom wil hebben.  

 

Vaak heb je te maken met bestaande ingangen en is het heel lastig om ingangen te sluiten. Maar je 

kan ze wel van karakter veranderen door hoofdingangen, neveningangen en kleine ingangen in te 

richten. 

 

 Lees de Handleiding Entrees voor meer informatie over het inrichten van entrees.  

 

Paden 

Verschillende recreatievormen, eigen pad of niet 

Netwerken maken met eigenaren om je gebied heen. 

 



 

Routes 

Een grote groep recreanten maakt gebruik van uitgezette routes. Het geeft houvast, duidelijkheid over 

de lengte, hoe je weer terug komt bij de plek waar je begonnen bent en het is een mooie route waar 

over nagedacht is. Dat maakt routes tot een prachting sturingsmiddel.  

 

 

Bezoekpunten 

Mensen hebben graag een richtpunt om naar toe te lopen of fietsen. Een punt dat doel geeft aan hun 

uitje. Een bezoekpunt kan van een klein punt zijn tot een waar attractiepunt.  

(foto’s: grote bank ’s Graveland, toren, horeca, boomkroonpad) 

 Wat mensen aantrekkelijk vinden is ook afhankelijk van hun bezoekmotief.  

Vogelkijkhut, kasteel/grafheuvel, uitzichtspunt, uitdaging in sportroute) 

 

 

Voor een effectieve zonering is het van belang om je gebied zo helder mogelijk in te richten. Verplaats 

je in de recreant en probeer je in te leven hoe je hem/haar zo goed mogelijk door je gebied kunt 

geleiden. Daarbij kun je denken aan:  

• het aanleggen of verplaatsen van parkeerplaatsen /entrees 

• de tracering van bijv. wandelroutes 

• het creëren van bezoekpunten en het verwijzen daarnaar 

• het dichtplanten van ongewenste/onnodige toegangen 

• het versmallen van doorgangen, greppels. 

 

Denk bij zonering eerst aan de aanpassing van de gebiedsinrichting. Vervolgens pas aan bebording. 

Met een heldere inrichting en slim gekozen paden/routes en bezoekdoelen is gewenst gedrag 

gemakkelijker te bereiken dan met alleen bebording. Bij een goede zonering en effectieve 

maatregelen kan het aantal (regelgevende) borden beperkt worden. Minder borden leidt ook tot een 

vriendelijker uitstraling. 

 

 


