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Van:   Park Hitland 

Voor:   Aanwezigen en genodigden meedenkavond Park Hitland  

Onderwerp:  Verslag tweede meedenkavond 

Datum:   6 oktober 2022 

 

Inleiding 
 

Op donderdag 6 oktober vond de tweede meedenkavond plaats voor de Herijking van de Toekomstvisie voor 

Park Hitland. Wij danken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. We kijken terug op een inspirerende avond 

en gaan aan de slag met de waardevolle input. Hieronder volgt het verslag van de tweede meedenkavond op 

hoofdlijnen. 

 

Introductie en presentatie 
 

De avond begon met een introductie door Ton Aker, directeur Recreatieschap Hitland en Daan de Haas, 

voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitland. Daan licht de vervolgstappen toe en geeft 

aan dat een nieuwe visie midden volgend jaar goedgekeurd gaat worden. Hierna heeft Tinco van Bureau voor 

Ruimte & Vrije Tijd de eerste bevindingen gepresenteerd.  

 

Presentatie Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 

Tinco lichtte tijdens de presentatie kort de bronnen toe die zijn gebruikt om tot de bevindingen te komen. 

Door o.a. de input vanuit de eerste meedenkavond, de inwonersenquête, gesprekken met ondernemers, de 

beleidsstukken, een losstaand bezoekersonderzoek en aanvullend onderzoek uitgevoerd door Bureau voor 

Ruimte en Vrije Tijd is er een mooi beeld gekomen van de huidige situatie in Park Hitland, en waar mogelijke 

kansen liggen. 

 

Terugblik afgelopen jaren 

We begonnen met een terugblik op de afgelopen jaren: het aantal bezoekers is niet alleen gegroeid, maar ook 

het voorzieningsniveau. Toch zijn er nog kansen om dit beter te laten worden, bijvoorbeeld op aantallen 

(bijvoorbeeld meer ‘passende’ evenementen) of op beleefbaarheid (bijvoorbeeld op het gebied van natuur en 

cultuur).  

 

Inwonersonderzoek 

Vervolgens keken we naar het inwonersonderzoek. De enquête is door 525 inwoners ingevuld (tweederde is 

afkomstig uit Capelle aan den IJssel, en eenderde uit gemeente Zuidplas). Park Hitland is onder de 

respondenten erg populair en mensen zijn erg tevreden: Park Hitland krijgt gemiddeld een 7,6, en 60% van de 

respondenten komt zelfs dagelijks of wekelijks in Park Hitland. De inwoners benadrukken dat het behoud van 

de natuur, veiligheid en een balans vinden in het hondenbeleid in de toekomst voor hen erg belangrijk is.  

 

Leefstijlonderzoek 

Hierna volgde informatie over de Leefstijlvinder en de profielen van de bezoekers van, en inwoners rondom 

Park Hitland. We gebruiken de Leefstijlvinder om inzicht te krijgen in de wensen en eisen van zeven 

doelgroepen in het kader van recreatie. Het bijzondere is dat Park Hitland heel geschikt is voor iedereen, en dat 

is precies het doel. We zien in de profielen van de bezoekers van, en de inwoners rondom Park Hitland wat 

uitschieters die ons niet verrassen: er komen bovengemiddeld veel avontuurzoeker, inzichtzoekers en 

verbindingszoekers (natuur- en cultuurliefhebbers), en ondergemiddeld veel rustzoekers, maar dit is niet 

verrassend want deze trekken er ook heel weinig op uit. Er komen minder harmoniezoekers (gezelligheid met 

https://leefstijlvinder.nl/
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de groep, voor ieder wat wils), terwijl dit wel zou moeten kunnen. We gaan kijken wat dit betekent voor de 

uitwerking van de toekomstvisie.  

 

Terugblik eerste meedenkavond en beleid 

Tinco lichtte ten slotte de input van de eerste meedenkavond toe. We hebben input geclusterd en zijn tot 

kansen gekomen op verschillende thema’s: natuur (o.a. meer natuur, betere biodiversiteit), recreatie en 

gezondheid (meer evenementen, mogelijkheden voor waterrecreatie), en inclusiviteit (veiligheid in het verkeer, 

toegankelijkheid voor iedereen). De kansen zijn vervolgens verbonden aan de beleidsstukken die wij vanuit de 

gemeenten en provincie hebben ontvangen en aan de kansen die wij vanuit aanvullend onderzoek hebben 

waargenomen. In de presentatie zijn een aantal highlights getoond, maar was er onvoldoende ruimte en tijd 

om de input vanuit de eerste meedenkavond in zijn geheel nogmaals te behandelen. Alle input is 

meegenomen in de rapportage, en nieuwe input (o.a. met betrekking tot het waterbeleid en waterbeheer) 

wordt hieraan toegevoegd. 

 

Vragen tijdens de meedenkavond 

Tijdens de meedenkavond zijn diverse vragen gesteld en is urgentie toegelicht om aan de slag te gaan met 

betrekking tot het natuurbeleid (in de breedste zin) en het waterbeleid / beheer. Ook werd aangegeven dat er 

mogelijk een nieuwe bushalte komt om te voorzien in de behoeften van de nieuwe woonwijk in de omgeving. 

Deze bushalte zal waarschijnlijk de (duurzame) bereikbaarheid van Park Hitland verbeteren. 

 

Interactieve deel 
 

Na een korte pauze zijn we verder gegaan met het interactieve deel. Maar liefst 40 personen deden  mee aan 

het interactieve deel. Tijdens dit deel stonden de opgehaalde kansen en aandachtspunten van de vorige 

meedenkavond centraal. Er is tweemaal de vraag gesteld om prioriteit te geven aan de kansen (9 kansen per 

keer), en vervolgens om de hoogst scorende kans een plek te geven op de kaart (waar mag de kans een plek 

krijgen?).  

 

De groep aanwezigen gaf het uitbreiden van de omvang van de natuur de hoogste prioriteit, gevolgd door het 

(meer) beleefbaar maken van erfgoed en cultuur met bijzondere routes, ook op het gebied van natuur. 

Daarnaast bleek het erg belangrijk te zijn om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Het vergroten van de 

omvang van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit hebben geen specifieke plaats op de kaart: op de 

kaart werd Hitland-Noord, Hitland-Zuid, het middengebied en zelfs de Hollandsche IJssel aangegeven. 

 

Ten slotte is er gevraagd naar welke thema’s, naast recreatie, volgens de groep belangrijk zijn voor 

doorontwikkeling. Dit is gedaan om de link te maken tussen de wensen vanuit het beleid en het aanvullend 

onderzoek, en de wensen van de aanwezigen. Er zijn vijf thema’s voorgesteld: 

1. Natuur en landschap (o.a. biodiversiteit, toekomstbestendig landschap, kwaliteit natuur (Duurzaamheid) 

2. Duurzaam (o.a. circulair, milieuvriendelijk, klimaatadaptatie, energietransitie) 

3. Gezond (o.a. sporten, bewegen, gezonde leefstijl) 

4. Inclusief (o.a. toegankelijk, sociale veiligheid, welzijn) 

5. Duurzame vervoersmiddelen en deelconcepten (deelfietsen, deelscooters, etc.) opzetten 

 

De resultaten waren niet verrassend: natuur en landschap bleek met 44% de hoogste prioriteit te hebben voor 

de groep, gevolgd door duurzaamheid (24%), gezondheid (20%), inclusiviteit (10%) en duurzame 

vervoersmiddelen en deelconcepten (3%).  

 

De input van het interactieve deel zal worden meegenomen in de rapportage en het advies naar Park Hitland. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van alle gebruikers, ook zij die mogelijk in 

kleinere groepen aanwezig waren. 
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Afsluiting 
 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en waardevolle input. Wij willen nogmaals benadrukken dat alle input die 

is gegeven wordt bekeken en meegenomen, ook als dit niet zo duidelijk op de voorgrond staat in dit verslag. 

We gaan alle opgehaalde informatie verwerken tot een herijking van de toekomstvisie.   

 

Mocht u naar aanleiding van het verslag, de meedenkavond of over de herijking van de toekomstvisie nog 

vragen hebben, neem dan gerust contact op.  

 

Recreatieschap Hitland 

Ton Aker en Roxanne den Ouden 

 

 

 

 

 

info@hitland.nl  

www.parkhitland.nl/toekomstvisie  

 

 

Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 

Tinco Lycklama, Nina Ruigrok en Sanne Meekes 

 

 
 

lycklama@ruimteenvrijetijd.nl 

ruigrok@ruimteenvrijetijd.nl  

meekes@ruimteenvrijetijd.nl 
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