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Drukte meten in natuur- en  
recreatiegebieden

Informatie over (drukte in) 

natuur- en recreatiegebieden 

en de impact daarop van de 

huidige pandemie.

Voorbeeldcases: hoe een 

methode uit de retail 

gebruikt kan worden die 

wél werkt.

Waarom traditionele 

methoden om drukte te 

meten niet goed werken.

Ontdek hoe je objectief en real-time het aantal 
mensen in een natuur- of recreatiegebied meet. 



DRUKTE IN NATUUR- EN 
RECREATIEGEBIEDEN

Mensen houden van de natuur. In de zomer stromen de bossen en water-

plassen vol met jongeren, ouderen en families, maar ook in de winter wordt 

er heel wat afgewandeld, gefietst en hardgelopen. Daarnaast is Nederland 

dichtbevolkt land: met de 17 miljoen inwoners die ons land inmiddels telt, 

moeten we een toch best klein leefoppervlak verdelen. Het is daarom ook 

niet gek dat in Nederland soms drukteproblemen ontstaan.

Natuurgebieden zoals de Waddenzee of de Veluwe zijn populaire plekken voor 
natuurliefhebbers. Vaak gaan de natuur en wandelaars, fietsers en hardlopers hand in 
hand, maar soms kan recreatie een negatief effect hebben op de flora en fauna in een 
natuurgebied. Als het aantal mensen in natuurgebieden stijgt, dan stijgt ook de mate 
van zulke verstoring van de natuur.
 
De afgelopen tijd heeft ook Nederland veel consequenties van de huidige pandemie 
ondervonden. Mensen gingen vaker in het binnenland op vakantie, kiezen meer voor 
het bos in plaats van een recreatieve binnenactiviteit en gaan vaker buiten sporten. 
Het gevolg: meer drukte in de Nederlands natuur- en recreatiegebieden. En dus  
minder afstand tussen mensen en méér verstoring van de natuur.
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METEN IS WETEN

Om grip te krijgen op de drukte in natuur- en recreatiegebieden, moet er 
allereerst gemeten worden hoeveel mensen zich in deze gebieden bevin-
den. Door te meten krijg je inzicht in het aantal mensen dat zich begeeft in 
een natuur- of recreatiegebied. Daarnaast kun je met actuele druktecijfers 
het effect meten van eventuele maatregelen die je neemt. Pas als je inzicht 
hebt in deze cijfers, kun je effectief bijsturen en beleid maken. Hier-
mee kunnen kosten bespaard worden, bijvoorbeeld door het effectiever 
inzetten van beheer en onderhoudsmiddelen. 
 
We moeten dus de drukte meten in natuur- en recreatiegebieden. Zoals 
je je kunt voorstellen, is dat in zulke grote gebieden nog best een opgave. 
Het handmatig observeren van alle in- en uitgangen van een natuurgebied 
is erg arbeidsintensief en praktisch nauwelijks mogelijk. Het ophangen van 
infrarood sensoren is lastig omdat deze meestal niet online verbonden zijn 
en daardoor kostbaar om uit te lezen. Bovendien worden storingen aan 
het telsysteem te laat gesignaleerd. Mechanische teloplossingen zijn vaak 
vandaalgevoelig en maken geen onderscheid tussen mens en dier. Andere 
oplossingen om bezoekers vooraf een app te laten downloaden, bezoekers 
in te laten loggen of het doen van grootschalige enquêtes achteraf leiden 
tot te kleine onderzoeksgroepen of te late informatie.

Een modernere oplossing maakt gebruik van de GPS locatie van telefoons, 
maar de haalbaarheid en accuraatheid hiervan is afhankelijk van de dich-
theid van telecommasten in de buurt (die vaak laag is in natuurgebieden) 
en medewerking van telecomproviders is vereist en vaak kostbaar.
 
Het is dus geen eitje om de drukte in natuur- en recreatiegebieden te 
meten – en dat is een understatement. Je zult je afvragen: is het überhaupt 
mogelijk om objectief en real-time het aantal mensen in een gebied te 
meten? 

Het antwoord op deze vraag is: ja, dat is mogelijk. En daarvoor moeten we 
kijken naar een andere oplossing die al wordt gebruikt in de retail.

Lees het antwoord op de volgende pagina



PASSANTEN TELLEN

Bureau RMC meet landelijk de drukte in winkelgebieden door middel 
van wifi-signalen. Winkeliers halen waardevolle informatie uit deze 
drukteaantallen en kunnen hier commercieel op inspelen of omzet 
voorspellingen doen. Zicht hebben op de drukte in winkelgebieden 
wordt in deze tijden steeds belangrijker – en hetzelfde geldt voor 
natuur- en recreatiegebieden. Het mooie is: dezelfde wifi-signalen 
methode om mensen te tellen in winkelgebieden, kan ook gebruikt 
worden om mensen te tellen in natuur- en recreatiegebieden.
 
Hoe dat precies werkt? Kort uitgelegd: bezoekers komen in een 
natuurgebied met hoogstwaarschijnlijk hun mobiele telefoon en 
wifi aan. Deze telefoon zendt een signaal uit op zoek naar een wifi 
verbinding. Zulke signalen worden opgevangen door onze sensoren 
en opgeslagen als telling.

PRIVACY PROOF WIFITELLEN 
 

De signalen die worden uitgezonden door telefoons zijn unieke nummers die verwijzen naar een apparaat, 
en niet naar een persoon. We dienen deze tellingen wel te behandelen als ware het persoonsgegevens. 
Onze sensoren anonimiseren ter plekke de opgevangen signalen, waardoor informatie nooit terug te leiden 
is naar een persoon. Mensen die dit niet willen kunnen zich uitschrijven. Onze oplossing voor het tellen van 
wifi-signalen is privacy proof.
 
Bijna iedereen heeft een smartphone met wifi bij zich, maar niet iedereen. Daarom zullen wij op basis van 
(eenmalige) observaties en op basis van historische tellingen op veel andere locaties een zeer precieze 
schatting maken. We ontdekken bijvoorbeeld dat bij elk opgevangen wifi-signaal, er gemiddeld een X aantal 
personen passeren. Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers een duidelijk overzicht van verschillende 
gegevens bieden, zoals het aantal unieke bezoekers, de loopstroom en de drukste uren van de dag, maar ook 
de gemiddelde verblijfstijd van bezoekers is dan bekend. Hoe dit er in de praktijk aan toe gaat? Dat kunnen 
we het best uitleggen aan de hand van twee concrete cases.

DAGELIJKS ONDERZOEKEN WE
AL IN 735 WINKELGEBIEDEN: 

• Aantal bezoekers per dag
• Nieuwe bezoekers per week
• Bezoekersfrequentie per week
• Verblijfstijd per dag
 

Bezoekers- 
aantallen

Drukteverdeling

Verblijfstijd

2 Concrete voorbeelden >



WANDELAARS TELLEN IN NATUURGEBIED

De Nederlandse natuur is geliefd: er wordt dagelijks gewandeld in 
bossen, duinen en op stranden. Omdat recreatie in de natuur soms kan 
leiden tot verstoring hiervan, is het van belang om te weten hoeveel 
mensen zich in deze natuurgebieden bevinden. Tellen van het aantal 
mensen in natuurgebieden is sinds kort ook mogelijk door monitoring 
met sensoren van Bureau RMC. 

Zo plaatste Bureau RMC in een bekend natuurgebied vier meetstations 
die het aantal passanten continu telt. De dagelijkse tellingen worden 
door een onderzoeksinstituut gebruikt om meer inzicht te krijgen in 
bijvoorbeeld de menselijke verstoring van diersoorten. De meetstations 
worden voorzien van stroom door een zonnepaneel en zijn uitgevoerd 
met een 4G router. Hierdoor is het mogelijk op elke plek passanten te 
tellen waar men maar wil: in het bos, in de duinen, op het strand, op 
fietspaden of in parken.
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Het bepalen van drukteaantallen doet Bureau RMC voor 

onder andere provincies, gemeenten en natuurbescher-

mings-organisaties. De mogelijkheden zijn eindeloos. Op de 

komende pagina’s vind je twee van deze concrete cases: één 

van een recreatiegebied, de ander van een natuurgebied.



Na veel mislukte pogingen tot het meten van het aantal boten, kreeg Bureau RMC de vraag of boten niet 
op dezelfde manier geteld konden worden als al gebeurt in winkelgebieden: namelijk met wifi. En dat kan! 
Door continu het aantal apparaten aan boord van boten te tellen kan het aantal boten nauwkeurig geschat 
worden. Voor het tellen van het aantal apparaten maakt Bureau RMC gebruik van de stand-alone sensoro-
plossing. Deze is uitgerust met een zonnepaneel, een goede accu en een 4G router. Op deze manier kunnen 
tellingen plaatsvinden onafhankelijk van vaste stroom- en internetaansluitingen. Zolang er zon kan worden 
omgezet in energie en er bereik is van een mobiel netwerk, kan er geteld worden. Ook aan de oever, op een 
eiland, bij een brug of langs een kanaal.
 
Na de installatie van de stand-alone sensor langs het water, vond een validatie en ijking plaats, die op andere 
locaties ook wordt toegepast. Essentieel in de bepaling van de accuratesse van de meting. Al snel bleek dat 
het aantal signalen van apparaten correspondeert met de hoeveelheid mensen en boten en de botentel-
ler was een feit. Met de oplossing van Bureau RMC kan nu nauwkeurig – en near real-time – bijgehouden 
worden hoeveel boten er langs een oever, brug of kanaal varen.

BOTEN TELLEN OP HET WATER

Het tellen van het aantal boten dat zich op een bepaalde plek begeeft, 
is lastig. Er zijn geen verkeerslussen die onder de weg gelegd kunnen 
worden zoals bij het reguliere verkeer meestal gebeurt. Met een infra-
rood sensor kan het aantal passerende boten gemeten worden, maar 
dan loop je tegen een aantal problemen aan. Namelijk: hoe meet je de 
boten die zich midden op een groot meer bevinden? Hoe zorg je dat 
je ook de kleine en lage boten meet, en hoe voorkom je storing aan de 
sensoren die laag bij het water zijn geïnstalleerd? En hoe weet ik of het 
object voor de sensor geen vogel was? Veel vragen, die de beperkingen 
van de huidige teloplossingen blootleggen. Andere experimenten met 
handtellers zijn kostbaar en de tellingen zijn niet actueel beschikbaar. 

PRAKTIJKVOORBEELD 1



MEER WETEN?
Plan hieronder een afspraak met  
Huib Lubbers,  
bel 06-21 885 293  
of mail naar h.lubbers@rmc.nl. 

METEN IN UW RECREATIE- 
OF NATUURGEBIED

Zoals u heeft kunnen lezen is de Wi-Fi telling oplossing van Bureau 
RMC een perfecte manier om drukteaantallen in kaart te brengen. 
En deze methode heeft bewezen op vele manieren effectief te zijn: 
in winkelgebieden, natuurgebieden en zelfs op het water. De oploss-
ing biedt een objectieve manier om real-time aantallen mensen te 
tellen, waar voorheen moest worden vertrouwd op handtellingen of 
buikgevoel. Het stand-alone karakter van de oplossing zorgt ervoor 
dat het meten van drukteaantallen op praktisch elke locatie mogelijk 
wordt. Bovendien kan alle informatie geheel anoniem en privacy 
proof verzameld worden.
Wilt u ook objectief en real-time meten hoeveel mensen er zich 
bevinden in uw natuur- of recreatiegebied? Of heeft u vragen over 
uw specifieke situatie? Wij denken graag vrijblijvend met u mee.

ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Feiten en cijfers staatsbosbeheer:  
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/feiten-en-cijfers 
Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met 
elkaar vergeleken, Wageningen Universiteit:  
https://edepot.wur.nl/365955 
Bezoekcijfers ‘attractie’ natuur, verschillende Nederlands natuurgebieden:  
https://pretwerk.nl/actueel/groene-ruimte/inzicht-bezoekcijfers-aan-at-
tractie-natuur/47778

B.2 Building
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
T: +31 (0)20 653 55 88
 Boek een afspraak


