
 

Recreatie 
 

In de visie “Dronten ontdek die ruimte. Toekomstvisie 2025” van juli 2007 staan een 
aantal perspectieven waarmee richting wordt gegeven aan de toekomst. Eén van deze 
perspectieven is: “Dronten: uitvalsbasis voor kleinschalige en grootschalige recreatie en 
toerisme”. In 2025 moet toerisme en recreatie een toonaangevende sector zijn in de 
gemeente Dronten. De gemeente Dronten behoort dan tot een van de gezichtsbepalende 
groene longen van Nederland.  
 

 
Foto: voorbeeld van een camping in onze gemeente. 
 
De diverse en grote vrijetijdssector is een ander speerpunt dat eruit springt en waar de 
gemeente iets bijzonders heeft te bieden. Gelet op de groei van het internationaal 
toerisme naar ons land, in combinatie met de recreatieve mogelijkheden voor de eigen 
bevolking, ligt hier een grote kans voor de economie van onze gemeente. (Uit ‘Sociaal 
Economische Visie’, 6 juli 2017) 
Recreatie en Toerisme is dus een belangrijk speerpunt voor onze gemeente nu en in de 
toekomst. 
 

  
Foto: Uit de Toekomstvisie. Groene omgeving is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie 
 



 

In onze gemeente hebben we natuurgebieden, bossen en ook stranden. Maar ook een 
groot pretpark en verschillende recreatiebedrijven. Ook biedt de gemeente Dronten 
ruimte aan een groot evenemententerrein. En jachthavens. Alles bij elkaar biedt dat heel 
veel mogelijkheden voor toerisme en recreatie. 
 
We hebben veel campings, bungalowparken, bed&breakfast, verenigingsterreinen en 
hotels en horecabedrijven. De vrijetijdssector is een belangrijke economische motor voor 
de gemeente. 
 
Recreatie/toerisme brengt ook vaak verlichting met zich mee. Bij horeca en campings 
bijvoorbeeld. Veel recreatiemogelijkheden bevinden zich in onze buitengebieden en soms 
ook in natuurgebieden. Dit zijn kwetsbare gebieden voor de flora en fauna. Daarnaast 
komen veel recreanten en toeristen af op de groene en natuurlijke uitstraling van onze 
gemeente en zullen zij door de natuurlijke duisternis en mooie sterrenhemel het 
buitengebied en de natuurgebieden van onze gemeente waarderen. 
 

     
Foto: Enkele campings in onze gemeente 
 
 
Beleid 
De gemeente is terughoudend met licht in de natuur- en buitengebieden. De gemeente 
gaat in gesprek met de recreatieondernemers om terughoudend te zijn met verlichting, 
deze in de avond te dimmen en in elk geval na 23.00 uur uit te doen.  
 

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Dronten: 
- In gesprek met recreatieondernemers om terughouden te zijn met licht. 


