
Kern van het advies
De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector in Overijssel. Meer dan 
6% van de arbeidspopulatie is er werkzaam en Overijssel heeft een aandeel van bijna 
10% van de totale Nederlandse vakantiemarkt. Recreatieterreinen van verschillende 
aard en omvang spelen een centrale rol. Innovatie en ondernemerschap zijn cruciaal.

Een recreatieterrein is het start- en eindpunt van een verblijf in Overijssel. Concentra-
tiepunten van beleving waar mensen kennis maken met de provincie en verleid 
worden om vaker terug te komen. Om deze sterke positie te handhaven en te
versterken zijn innovatieve bedrijven nodig en een doortastende overheid. 

• Ontwikkel en ontwerp passende oplossingen van de juiste maat en schaal.
• Benader ondernemersvragen als een gebiedsopgave.
• Omarm het ambassadeurschap van de eigen omgeving.
• Benut maatschappelijke trends om tot nieuwe belevingsconcepten te komen.
• Stimuleer duurzame voorzieningen, flexibiliteit en innovatieve oplossingen.

Signalering
Het huidige aanbod op het gebied van toerisme & recreatie is eenzijdig en gericht op rust, 
ruimte en boeren leven. Maar de vraag verandert snel. Het aantal hoogopgeleide recrean-
ten neemt toe, de middenklasse is groot en mensen willen wat anders. Zij blijven steeds 
minder vaak een heel seizoen op één plek. Op dit moment doen traditionele markten het 
nog goed, maar dat is aan het kantelen. In Nederland zijn toeristische regio’s in een hevige 
concurrentiestrijd gewikkeld: overaanbod en de veranderende consumentenbehoefte 
vragen om creativiteit en een ander toekomstperspectief. Veel recreatieterreinen zijn hier 
nog niet klaar voor. Ondernemers zien dat zelf ook. Overheden worstelen met de vraag 
wat wel en niet gewenst is en hoe zij daar goed in kunnen sturen.

Uitdaging voor Overijssel
Overijssel is uniek met haar schitterende landschap, rivieren en rijke cultuur van historische 
steden en landgoederen. Dat is echter niet genoeg. Kwalitatief hoogwaardige voorzienin-
gen zijn een voorwaarde voor succes en marketing wordt steeds belangrijker. Ook is 
innovatief ondernemerschap een keiharde randvoorwaarde bij de inrichting van meer 
fysieke ruimte voor recreatie. Meer van hetzelfde ontwikkelen holt het aanbod uit. 

De uitdaging voor Overijssel is om te verschuiven van een traditionele markt naar een 
eigentijds en toekomstgericht aanbod. Er is behoefte aan concepten die recht doen aan 
de omgeving en daar integraal onderdeel van uit maken, maar die ook verrassen. 
De toekomst vraagt om vernieuwing, waarbij ondernemers onderscheidend zijn. 
Waarbij recreatieterreinen niet als een afgeschermd blok in het landelijk gebied liggen, 
maar opgaan in hun omgeving. Fysiek, in de beleving en in arrangementen.

Benut maatschappelijke trends om tot nieuwe belevingsconcepten te komen
Maatschappelijke trends moet je benutten om tot nieuwe belevingsconcepten te komen. 
Leefstijlenonderzoek onder de recreanten kan niet zomaar geprojecteerd worden op de 
recreant van de toekomst. 

Een trend is de versnelling in de maatschappij. Mensen zoeken daarom steeds vaker een 
‘slow’ tegenhanger: waar geen wifi is, waar je écht eten krijgt en waar je tot rust komt. 
Besef hierbij dat vrije tijd iets anders is dan recreatie. Relatief weinig vrije tijd wordt besteed 
aan recreatie en toerisme. De computer, de tv en het bezoeken van festivals zijn populair. 
Zoek manieren om daar op aan te haken! Overheden en ondernemers moeten samen op 
zoek naar deze trends en het is aan ondernemers om deze te betrekken in hun ontwikke-
ling en bedrijfsvoering.

Stimuleer duurzame voorzieningen, flexibiliteit en innovatieve oplossingen
Recreatiebedrijven gebruiken onevenredig veel energie. Stimuleer en investeer daarom in 
energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking. Deze investering betaalt 
zich terug. De overheid als sterke en betrouwbare partner is daarbij cruciaal. Bovendien 
mag er bij nieuwe ontwikkelingen als verplichting best iets tegenover het bestemmen van 
nieuwe recreatieve ruimte staan. 

Ook is de marktvraag van nu niet per se de vraag van de toekomst. Maak voorzieningen 
daarom flexibel, zodat ze in de toekomst ook voor andere doeleinden kunnen dienen. 
Functiecombinaties van voorzieningen moeten mogelijk zijn. Zorg dat ook de program-
mering van het recreatieterrein flexibel is. Spreiding van het aanbod versterkt duurzame 
overlevingskansen van ondernemingen.

Meer weten over dit onderwerp? Op de website van de provincie Overijssel is informatie te 
vinden over het programma Gastvrij Overijssel. Of neem contact op met AtelierOverijssel. 

Het advies

Ontwikkel en ontwerp passende oplossingen van de juiste maat en schaal
Iedere ontwikkeling is een ontwerpopgave. Daarbij staan de kenmerken van het gebied 
centraal, vindt een zorgvuldige afweging van het programma plaats en leidt het ontwerp 
tot een gedetailleerde uitwerking van het recreatieve product. Recreatieve concepten 
mogen eigentijds, uniek en uitgesproken zijn, maar nooit los van de landschappelijke 
context staan. Groots en meeslepend is niet altijd nodig, soms is een kleine aanpassing al 
een perfecte basis voor groot resultaat. 

Het maximeren van een recreatief programma op de beschikbare grond leidt zelden tot 
kwaliteit. Het zorgt voor verrommeling van het landschap waar mensen juist voor komen. 
Kwaliteit moet prevaleren boven kwantiteit. Met goed ondernemerschap en creativiteit 
voorkom je “meer van hetzelfde”.

Benader ondernemersvragen als een gebiedsopgave
Ondernemers die weten wat er speelt kunnen samenwerken met andere ondernemers in 
het gebied. Denk aan het bevoorraden van het campingrestaurant met streekproducten. 
Vervolgens kan je mensen die streekproducten gebruiken een excursie aan bieden: een 
wandeling met de boswachter met een tussenstop bij het pannenkoekenrestaurant waar 
graan van het naastgelegen akker wordt gebruikt. Maak slimme combinaties! Ondernemen 
in de recreatieve sector is ook in fysiek opzicht vaak een gebiedsopgave: het water en het 
groen zijn de belangrijkste redenen waarom mensen komen. Investeer dus in het 
landschap. Investeringsverplichtingen vanuit het beleid zijn kansen. 
Ook andere programma’s bieden kansen. Gebiedsprogramma’s zoals de maatregelen voor 
de waterveiligheid geven de overheid de taak om kansen voor de vrijetijdseconomie te 
signaleren en te koppelen.

Benut en versterk met investeringen in het bedrijf de schoonheid en verhalen van het 
Overijsselse landschap en de (historisch) kernen. De gebiedskenmerken uit de omgevings-
visie geven houvast voor een passend karakter van het bedrijf. Toeristisch concept en 
landschap moeten met elkaar verbonden zijn. 

Omarm het ambassadeurschap van de eigen omgeving
De directe omgeving van een recreatieterrein of toeristische verblijfsplek heeft vaak meer 
te bieden dan direct zichtbaar is. Het landschap herbergt unieke kwaliteiten en kansen, en 
ook het ondernemerschap in de regio geeft aanleidingen om op aan te haken. 
Voor eigenaren van toeristische bedrijven is het belangrijk om hiervan op de hoogte te 
zijn. Een goede ondernemer weet wat er speelt, wat er te doen is en is een ambassadeur 
van zijn eigen omgeving.

Toeristisch Overijssel 
Recreatieterreinen zijn concentratiepunten 
van beleving

Colofon
Dit is een uitgave van AtelierOverijssel.
Zwolle, januari 2016

Oorsprong van dit advies
Dit advies bouwt voort op recente ervaringen uit diverse Werkateliers:
- Landgoedcamping Meuleman, Lutterzand
- Camping de Huttert, Luttenberg
- Erve Tutenberg, Vasse
- Camping ’t Kappie, Baars
- Belterheide bij Blauwe Hand

www.atelieroverijssel.nl

Foto voorzijde: Familiecamping De Belten / Visit Hardenberg
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