
 

Rapportage 

Toegangspoorten Nationaal Park Weerribben-Wieden 

 

 

 

  



2 
 

Samenvatting 

Opdracht en proces 

In opdracht van projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl organiseerde 

AtelierOverijssel in de periode maart-april 2016 een serie werkateliers. Doel hiervan is het 

ontwikkelen van een visie op een samenhangend stelsel van toegangspoorten voor het Nationaal 

Park Weerribben-Wieden met als beoogd resultaat: 

 duidelijker identiteit voor het gebied 

 met meer focus op rijkdom cultuurhistorie (naast de natuur) 

 meer publiek bereiken 

 betere spreiding van publiek over het NP en door het jaar heen 

 meer inkomsten genereren uit dit publiek 

Dit alles met respect voor de natuur, financieel haalbaar en duurzaam te exploiteren. 

Deze opdracht maakt deel uit van een grotere opgave voor een Nationaal Park Nieuwe Stijl en 

overlapt onder meer met de deelopdrachten ‘begrenzing’ en ‘merkontwikkeling’. Waar mogelijk 

heeft er afstemming plaatsgevonden met de uitkomsten van deze deelopdrachten. 

 

AtelierOverijssel organiseerde een drietal werkateliers waarin samen met de projectgroep, 

ondernemers, terreinbeheerders, lokale belangen, marketingpartners en extern deskundigen werd 

ingezoomd op de verschillende aspecten waarmee de visie kon worden vormgegeven (verhalen, 

locaties, routing, voorzieningen, doelgroepen, ruimtelijk ontwerp). In bijlage .. is een lijst met 

deelnemers opgenomen.  

 

Verhaal 

In het NP Weerribben-Wieden is het overkoepelende verhaal ‘leven met water’.  

Per locatie zijn er dominante verhalen gedefinieerd die op die plek worden uitgedragen en 

vormgegeven. Deze verhalen hebben hun oorsprong in de historie, maar zijn ook vandaag de dag nog 

aanwezig en van belang. Deze link tussen verleden, heden en toekomst is van groot belang. 

Alle locaties gezamenlijk geven een rijk gevarieerd beeld van het gebied. De bezoeker wordt op deze 

manier verleid om ook de andere locaties te bezoeken om het hele verhaal te leren kennen. 

 

Doelgroepen 

Op dit moment bereikt het NP Weerribben-Wieden een duidelijk afgebakende doelgroep. De meeste 

voorzieningen en activiteiten zijn hierop afgestemd en zijn relatief traditioneel. Wil het NP andere 

doelgroepen bereiken dan bieden de verhalen en een grotere focus op de cultuurhistorische rijkdom 

van het gebied goede aanknopingspunten. Niet elke locatie is daarvoor geschikt, maar er zijn zeker 

kansen. Er ligt in dat geval wel een opgave op het terrein van accommodaties en andere 

voorzieningen. Die zijn – een enkele uitzondering daargelaten – niet ingericht op deze doelgroepen. 

Dit vraagt om andere concepten waarbij beleving voorop staat. In de vormgeving en de wijze waarop 

de verhalen van het gebied worden verteld is het daarom van belang aan te sluiten bij de huidige 

doelgroepen en een handreiking te doen naar de potentiële doelgroepen. 

 

Locaties 

Naar aanleiding van een ruimtelijke analyse van het gebied en de uitgebreide kennis over de lokale 

hotspots van de deelnemers is er een vijftal zones onderscheiden waarin de belangrijkste 

toegangspoorten en doelbestemmingen liggen:  

1. invalswegen; 

2. transfers; 
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3. natuurgebied; 

4. zuiderzee-stadjes; 

5. waterbelevingsspot; 

We adviseren een focus op deze zones en de hierin aangewezen locaties. 

 

Ruimtelijk ontwerp 

Voor de verschillende zones gaat een serie landmarks (een zorgvuldig en aantrekkelijk vormgegeven 

familie van ruimtelijke elementen in verschillende types en maten) bijdragen aan de samenhang in 

beleving en routing in het gebied. De landmarks hebben een signaalfunctie en vormen in de meeste 

gevallen een markering van plaatsen waar bezoekers informatie over het gebied krijgen (het verhaal 

en praktische info), waar activiteiten of routes starten, … 

Wij adviseren de landmarks te maken van een gebiedseigen materiaal waardoor ook dit bijdraagt aan 

de beleving en identiteit van het NP.  

Naast de ruimtelijke elementen dient een samenhangend systeem van informatieborden en 

bewegwijzering ontworpen te worden die in beleving aansluit bij het ruimtelijk ontwerp. Vaak zullen 

de ruimtelijke en grafische elementen naast elkaar te zien zijn, maar er zijn ook locaties waarbij dat 

niet het geval is. Zoals op parkeerplaatsen en de bebording langs wegen. 

De bebording biedt een uitgelezen kans om de routing door het gebied zo in te richten dat bezoekers 

kunnen worden gestuurd en naar de locaties van landmarks worden geleid.  

 

Voor zowel de ruimtelijke als de grafische elementen is het van groot belang dat deze zorgvuldig en 

consequent worden toegepast. En dat ze herkenbaar en gebiedseigen zijn, waardoor ze bijdragen 

aan de identiteit en beleving van het NP. Tot slot zijn betaalbaarheid en onderhoudsarm belangrijke 

uitgangspunten. 

 

De samenhang tussen locaties, zones, verhalen, landmarks etc. zijn in het rapport verder uitgewerkt.  

 

Vervolgstappen 

Vooraf heeft de opdrachtgever de wens uitgesproken ook te komen tot een inschatting van de 

kosten van de toegangspoorten en de exploitatie ervan. Gedurende het proces is duidelijk geworden 

dat de grootte en complexiteit van het gebied vraagt om een groot aantal ingrepen en voorzieningen 

(ruim 20) in plaats van een beperkt aantal toegangspoorten. Dat maakt het in de reikwijdte van deze 

opdracht niet mogelijk hiervoor een goede kostenindicatie te geven. 

 

Wij adviseren de opdrachtgever de volgende vervolgstappen te nemen: 

1. naast de route richting gemeenteraad meer informatiebijeenkomsten te organiseren met de 

vele betrokkenen in het gebied om optimaal draagvlak en samenwerking te bereiken; 

2. gedurende het gehele proces veel aandacht aan communicatie te besteden; 

3. opdracht te geven om – in afstemming met de verdere merkontwikkeling – de familie van 

landmarks te ontwerpen. Op basis hiervan kan vervolgens een kostenplaatje van het geheel 

worden gemaakt. De benodigde investering voor het ontwerp is ca. 15-25k. 

4. Te starten met de invoering van het systeem van landmarks en informatiepunten in een 

beperkt gebied en hierbij prioriteit te geven aan de zone Blokzijl, St. Jansklooster, Giethoorn, 

Steenwijk. Dit is een relevante dwarsdoorsnee van het gebied met locaties in elke type zone. 

Tot slot enkele algemene aanbevelingen: 

  

durf te kiezen  -  zorg voor samenwerking en draagvlak  -  houd regie  -  durf te beginnen 
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Ruimtelijke analyse van het gebied 

Tijdens de werkateliers is er een analyse gemaakt van het gebied van Nationaal Park Weerribben-

Wieden en het invloedgebied; van de begrenzing, de zones waarin zich locaties en bestemmingen 

bevinden, de routes door het gebied, de wisselwerking tussen de verschillende zones en locaties etc.  

Veel van het kaartmateriaal komt terug in de rapportage ter ondersteuning van de verschillende 

teksten. in de bijlagen is het totale overzicht opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart NP, invloedgebied en de belangrijkste locaties 
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HET VERHAAL van het Nationaal Park Nieuwe Stijl 

 
Een ding is duidelijk: het volledige Nationaal Park draait om water. De ontstaansgeschiedenis, de 

economische dragers door de eeuwen heen, de natuur, de landschappelijke ontwikkeling en de 

mensen… hier woont en werkt men met het water: het is met recht  

 

LEVEN MET WATER 

 

Binnen dit grotere thema spelen er heel veel persoonlijke, mooie, ingrijpende, meeslepende en 

interessante verhalen. We hebben de neiging al die verhalen te willen vertellen waardoor het een 

volledig boek wordt, waarin de lezer kan verdwalen. Daarom maken we per locatie een keuze voor 

hét verhaal, dat onderscheidend is en het profiel bepaalt. Daarnaast willen we hiermee bereiken dat 

het voor de bezoeker interessant wordt om ook de andere locaties/poorten te bezoeken, omdat daar 

een ander verhaal verteld wordt. Alleen door alle locaties te bezoeken krijg je het boek compleet. 

Ook constateren we dat het bij de verhalen over het Nationaal Park het zeer voor de hand ligt om in 

te gaan op de bijzondere natuur, terwijl je dat als bezoeker mag verwachten. Met bijzondere natuur 

ben je als NP niet onderscheidend. Het onderscheid ligt juist in de relatie tussen die bijzondere 

natuur en de cultuurhistorie, met steeds een duidelijke link naar het nu. 

 

De directe omgeving van het Nationaal Park is ook heel rijk aan verhalen, waarvan sommige zelfs 

internationaal van belang zijn. Zoals het bijzondere verhaal van de Koloniën van Weldadigheid: 

waarmee kansen zijn voor een vermelding op de Unesco-Wereld Erfgoedlijst. Deze verhalen maken 

het nog aantrekkelijker om dit gebied te bezoeken. De toegangspoorten van de Weerribben-Wieden 

worden zo direct ook toegangspoorten tot de aangrenzende gebieden. 

 

De belangrijkste onderwerpen van verhalen die per locatie verteld worden, zijn:  

 

- Het verdronken dorp Beulake 

- Het stoere verhaal van de riet, trekgaten, turf en harde arbeid 

- Venetië van het Noorden 

- Strijd tegen het water 

- Handel: doorvoerhaven van turf naar Holland 

- Vroege aanleg van dijken door bisschop van Utrecht 

- Waterloopkundig laboratorium 

- Scheepvaart 

- Scheepsbouw, nu luxe jachtenbouw 

- Heren van Kuinre, ergste zeerovers van Noord-Nederland 

- Vestingstad  
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Doelgroepen 

Het verhaal dat verteld wordt, de manier waarop je het vertelt, de wijze van vormgeving van de 

poorten; kortom je hele wijze van communiceren, moet worden afgestemd op de doelgroepen. We 

benoemen in dit rapport de doelgroepen die we nu al bereiken, en doelgroepen die we willen 

bereiken. 

Voor de doelgroep-segmentatie maken we gebruik van de leefstijlenatlas van Recron/Smartagent. 

Daarin worden doelgroepen onderscheiden naar de verschillende leefstijlen: hierin worden de 

drijfveren achter het gedrag van recreanten beschreven.   

In totaal worden er 7 leefstijlen onderscheiden: 

 Creatief en inspirerend rood: 

Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen  

creatief, avontuurlijk, op zoek naar uitdagingen en bijzondere  

   ervaringen. 

 Uitbundig geel:  Deze recreanten zijn echte levensgenieters die graag samen met 

anderen actief en sportief recreëren. 

 Gezellig lime:   Recreanten uit de lime belevingswereld zijn gewone, gezellige 

mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse  

beslommeringen. 

 Rustig groen:  Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm, nuchter en  

   serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten,  

   ontspannen en tijd hebben voor je hobby’s.. 

 Ingetogen aqua : Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn evenwichtig en  

   bedachtzaam, op zoek naar verdieping. Zij zijn geïnteresseerd in  

   natuur en cultuur en op zoek naar betekenisvol deelnemen aan 

de maatschappij. 

 Stijlvol en luxe blauw: Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en  

   vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning  

   verdienen. 

 Ondernemend paars: Recreanten gaan in hun vrije tijd graag op zoek naar verrassende en  

   Inspirerende ervaringen, met name op het gebied van cultuur 
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Uit onderzoek van WaterReijk Marketing blijkt dat in de Weerribben-Wieden nu vooral ‘uitbundig 

geel’ en ‘gezellig lime’ worden bereikt. Veel van de voorzieningen en activiteiten in het gebied zijn nu 

ook ingericht op deze doelgroepen. Of andersom: de huidige voorzieningen en activiteiten trekken 

vooral recreanten uit deze doelgroepen. 

Natuurlijk vallen de doelgroepen per locatie verder te specificeren: zo zijn bij de bezoekerscentra De 

Wieden ook recreanten uit de segmenten ‘ingetogen aqua’ en ‘rustig groen’ aanwezig.  

Met name de recreanten uit het rechterdeel van het model wordt in meer of mindere mate in 

diverse locaties van Weerribben-Wieden bediend.  

Naar verwachting zijn er op enkele locaties met enige inspanning ook recreanten aan te trekken uit 

de doelgroepen ‘creatief en inspirerend rood’ en ‘ondernemend paars’. Om echt aantrekkelijk te zijn 

voor bezoekers uit deze categorieën moet er wel wat gebeuren. Daarbij is het noodzakelijk ons te 

realiseren dat deze beide doelgroepen vooral uit zijn om beleving, unieke ervaringen en cultuur. 

Trefwoorden uit beide categorieën zijn: 

 Het gewone is niet goed genoeg 

• Ontdekken en beleven 

• Avontuurlijk  

• Prikkelend  

• Authentiek  

• Bijzondere ervaring 

• Cultuur   

• Historie  

• Niet in groepen 

 

De ambitie van het Nationaal Park nieuwe stijl om de cultuurhistorie in het gebied beter beleefbaar 

te maken en nadrukkelijk te vertellen, biedt goede aanknopingspunten voor het bereiken van die 

andere doelgroepen. Dit is echter niet genoeg: het is nadrukkelijk van belang om ook het type 

voorzieningen (horeca, recreatieondernemers, winkels etc.) en de activiteiten op deze andere 

doelgroepen af te stemmen. Het gaat hierbij om een keten van functies, niet om een enkele 

ondernemer. 

 

Dat zal op locaties waar nog niet zoveel aanbod is, gemakkelijker zijn dan op locaties waar al heel 

veel voorzieningen van een bepaald type zijn. Concreet: Giethoorn is nu relatief monofunctioneel 

afgestemd op een bepaalde toerist, terwijl er voor Strandje Blauwe Hand nog een ondernemer 

gezocht wordt, waarmee je direct een bepaalde sfeer neerzet. 

  



9 
 

Types en locaties poorten 
 

Het Nationaal Park (en het invloedgebied) bestrijkt een behoorlijk oppervlakte en is een rijk 

gevarieerd gebied met stadjes, dorpen, buurtschappen, natuur, snelwegen, spoorwegen, provinciale 

wegen, fiets- en wandelpaden en waterwegen. Er staat geen hek om het NP waarmee het direct 

duidelijk zou zijn voor bezoekers op welke plek je het gebied in- en uitgaat. Dat betekent automatisch 

dat er meer inspanning verricht moet worden op de informatieverstrekking. Om dit te bereiken 

streven we naar een gelaagd systeem van poorten, informatiepunten, routes en bebording.  

Tijdens de werkateliers bleek dat er een duidelijke behoefte was aan het toepassen van fysieke 

poorten. Ook werd duidelijk dat er op veel plaatsen waar landmarks zinvol zijn, meestal al 

voorzieningen aanwezig zijn. Hierdoor is de oorspronkelijk beoogde combinatie van landmarks (of 

poorten) met voorzieningen zoals zijn toegepast in voorbeeldproject Hoge Kempen, komen te 

vervallen en wordt er per locatie gestreefd naar een optimale samenwerking/ruimtelijke relatie met 

de voorzieningen ter plekke. 

 

De locaties, zones waarin deze liggen en het type landmarks die ze markeren zijn op verschillende 

manieren te groeperen. 

 

Landmarks 
We onderscheiden 3 categorieën: 

1. Poorten: landmarks bij invalswegen 

2. Spots: landmarks voor doelbestemmingen zoals stadjes 

3. Transfers: landmarks bij stations 

De poorten, spots en transfers worden herkend en ondersteund door een serie van landmarks. Deze 

landmarks zijn er in verschillende types voor de verschillende locaties en in een aantal maten, 

afhankelijk van de plek: Large, Medium en Small. 
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Ad. 1 POORT 

De landmarks van het type POORT staan bij de 

belangrijkste invalswegen. Hier rijdt men letterlijk 

het NP in: ze hebben vooral een signaalfunctie. 

Totdat je een nieuwe poort tegenkomt, ben je in een 

gebied met een gemeenschappelijke identiteit. De 

Poort biedt geen verdere informatie, ze zijn een 

middel, geen doel of bestemming op zich. Belangrijk 

is dat ze staan op die plekken waar ook qua 

landschappelijke beleving het duidelijk is dat men 

zich in de Weerribben-Wieden bevindt. Dit zal op de 

meeste plekken dan ook niet de echte grens van het 

gebied zijn, het gaat om de herkenning van de 

identiteit van het gebied.  

Ze zijn ook toepasbaar fiets- en wandelpaden en 

waterwegen. 

Uitdaging: het bepalen van de exacte locatie.  

Locaties: exacte locatie nader te bepalen, voor 

globaal overzicht zie afbeelding.  

 

 

Ad 2. SPOTS 

Een ander type landmark duidt doelbestemmingen en bijzondere locaties aan: de SPOTS. De Spots 

hebben naast een signaalfunctie ook een belangrijke functie als markering en bewegwijzering. Op de 

plekken waar deze landmarks staan is altijd andere informatie aanwezig: hetzij in bebording, hetzij in 

een bemenst informatiepunt, afhankelijk van het soort locaties. Ze worden toegepast op de volgende 

locaties: 

a. Natuurspot: die plekken die direct toegang 

geven tot het natuurgebied van het 

Nationale Park. Hier kun je parkeren, wordt 

actief informatie verstrekt en hiervandaan 

starten routes en activiteiten die je op 

verschillende manieren het gebied/de 

natuur laten beleven 

De uitdaging hier ligt vooral in het 

duurzaam exploiteren van de locaties, 

daarin de balans zoeken tussen de identiteit 

van het gebied en het karakter van de 

exploitant; die moeten maximaal op elkaar 

aansluiten. 

De natuurgebieden liggen middenin het 

gebied, dicht tegen de natuurbeleving aan; 

1 bij de Wieden en 1 bij de Weerribben. 

Locaties: Bezoekerscentrum De Wieden, St. 

Jansklooster en Bezoekerscentrum 

Weerribben, Ossenzijl 
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b. Waterbelevingsspot: dit betreft een tweetal locaties met een heel specifiek karakter die nu 

een geheel eigen publiek trekken die af komen op wat de locatie zelf te bieden heeft. De 

volledige inrichting, voorzieningsniveau en communicatie is nu gericht op de gebruiker en 

niet op de verleiding van een verder bezoek aan het gebied. 

De uitdaging op deze plekken is om dat het 

verhaal van het NP duidelijk te vertellen, in 

de context van wat er daar zelf gebeurt 

(vergelijkbaar met de Zuiderzee-stadjes). In 

tegenstelling tot de Zuiderzee-stadjes 

denken we dat de inspanning die je hierop 

inzet, geringer moet zijn gezien het te 

verwachten resultaat. 

Locaties: Giethoorn, Strandje Blauwe Hand 

 

c. Zuiderzee-stadjes: De Zuiderzee-stadjes zijn 

enerzijds bestemmingen, met de eigen 

aantrekkingskracht van de plaatsen met 

cultuurhistorisch karakter en een duidelijke 

link met het water, horeca en winkels. Hier 

vandaan kun je ook activiteiten 

ondernemen die je verder het gebied 

inleiden (watertaxi’s, wandelen, fietsen, 

varen). Een deel van het publiek doet dat, 

maar nog niet voldoende.  

De uitdaging op deze plekken is ervoor te 

zorgen dat de stadjes het verhaal van de rest van het gebied voldoende vertellen en niet 

alleen op de eigen promotie en verhaal zijn gericht. Ook op voorzieningenniveau is nog winst 

te behalen, zeker gelet op de doelgroepen waar potentie in zit. 

De Zuiderzee-stadjes zijn vooral benaderbaar vanaf de westkant van Nederland, de 

provinciale wegen én via het water. 

Locaties: Zwartsluis, Blokzijl, Vollenhove, Kuinre 

 



12 
 

Ad 3. TRANSFER 

Een laatste type landmark is de TRANSFER. Deze landmarks zijn te vinden bij treinstations en 

busstation Emmeloord.  

Bezoekers aan NP Weerribben-Wieden komen op veel manieren het gebied binnen. Vaak zijn het 

punten waar men van het ene type vervoermiddel overstapt op het andere type: van trein op bus of 

fiets, van auto op boot, fiets of te voet etc. Het zijn echter ook verdeelstations. Niet elke bezoeker 

komt voor het NP, sommige komen voor de 

aanpalende gebieden (zoals IJsseldelta, Eese-

Woldberg, Havelterberg, Noordoostpolder etc.), 

anderen komen voor de steden zelf, waarin de 

stations zich bevinden.  

De TRANSFER vormt een direct herkenningspunt die 

(door de herhaling en beeldtaal) geassocieerd wordt 

met het gebied.  

Op deze locaties is altijd ook informatievoorziening 

in de vorm van informatieborden, infozuilen en 

dergelijke aanwezig en van groot belang. Die 

informatie moet summier maar aantrekkelijk zijn.  

Ook zit er verschil in de hoeveelheid informatie 

tussen stations die wat verder weg gelegen zijn 

(zoals Zwolle, Kampen en busstation Emmeloord) en 

die dicht tegen het NP aan (Steenwijk, Meppel, 

Wolvega). 

De uitdaging hier ligt vooral in het goed en 

verleidelijk onder de aandacht brengen van het 

verhaal van het NP (en de aangrenzende gebieden) 

en ervoor zorgen dat dit leidt tot een bezoek verder 

het gebied in.  

Locaties: Wolvega, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Kampen, Emmeloord 
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Zo ontstaat er een samenhangend systeem van landmarks die poorten, spots en transfers op logische 

wijze met elkaar verbinden. In deze kaart worden de onderlinge relaties én de relatie met de 

omliggende gebieden gevisualiseerd. 

 

Digitale poort  

Een laatste type poort die veel aandacht verdient is de digitale poort 

Hoe kom je via internet het NP binnen? Dit moet een hele heldere, eenduidige website zijn of portal, 

die aansluit qua beleving op het totale verhaal en op de verhalen en profielen van de verschillende 

toegangspoorten.  

Voor de bezoeker is het niet interessant of een poort wordt geëxploiteerd door Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, WaterReijk Marketing of Giethoorn.com. Natuurlijk kan er vanaf deze sites en apps 

worden doorverwezen naar de onderliggende en gespecialiseerde sites. Wat wel van belang is, is het 

type informatie en de aanspreektoon die past bij de verschillende doelgroepen die we onderscheiden 

in het gebied. Misschien vraagt dit wel om verschillende interfaces binnen 1 website.  

Ook verdient het een onderzoek of op de locatie van diverse poorten een digitale infozuil van 

toegevoegde waarde is.  
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Familie en gebiedseigen 

De landmarks zullen per locatie verschillen maar vormen wel een 
familie van elkaar, waardoor er verbinding ontstaat rondom de 
identiteit van het totale gebied. Hiervoor doen we de suggestie 
TURF als uitgangspunt te nemen, dat als bouwmateriaal zal 
worden ingezet. Hierbij is het de uitdaging om dit traditionele, 
gebiedseigen materiaal in de vormgeving hedendaags te maken.  
 

Turf verbindt natuur met architectuur. Turf verwijst naar het leven 
met water als leidend element.  
 
Turf werd ook vroeger op allerlei manieren gestapeld. Die 
stapelingen waren louter functioneel, maar hebben ook 
architectonische en esthetische kwaliteiten. Vanuit die kwaliteiten 
kunnen stapelingen van turven worden toegepast in de poorten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebording en bewegwijzering 
Naast de fysieke elementen dient er – ook uitgaand van de nieuwe merkontwikkeling – een geheel 

nieuwe grafische stijl ontworpen te worden. Ook hierbij is het gewenst om van een familie van 

grafische elementen uit te gaan, die qua beleving en identiteit aansluit op de fysieke elementen en 

dat consequent, zorgvuldig en eenduidig wordt toegapast.  

Vaak zullen de ruimtelijke en grafische elementen naast elkaar te zien zijn, maar er zijn ook locaties 

waarbij dat niet het geval is. Zoals op parkeerplaatsen en de bebording langs wegen. 

De bebording biedt een uitgelezen kans om de routing door het gebied zo in te richten dat bezoekers 

kunnen worden gestuurd en naar de locaties van landmarks worden geleid.  
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Hieronder een schematische weergave van de verschillende types landmarks en referentiebeelden 

voor de vormgeving ervan: 

Turf is door de natuur ontstaan én is een voedingsbodem voor nieuwe natuur. Het kan – naast de 

inzet als bouwmateriaal – ook een drager worden voor natuur die we op verrassende manieren en 

plekken laten opduiken in de bebouwde omgeving waar de poorten zich in bevinden.  
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Gastheren/vrouwen 

 

Een geheel eigen onderwerp waaraan we apart aandacht besteden vanwege het grote belang, zijn de 

vele honderden gastheren en gastvrouwen in het gebied. In feite vormt elk van hen de toegang tot 

het NP. 

Dit zijn enerzijds recreatieondernemers: cafés, restaurants, hotels, B&B’s, campings, bootverhuur, 

fietsverhuur etc. etc., anderzijds zijn ook de bewoners gastheer/vrouw. Voor veel recreanten start 

het bezoek aan het NP bij hen.  

Het is dan ook uitermate belangrijk dat de eigenaren en medewerkers van deze locaties het verhaal 

van het gebied op de goede wijze wordt verteld, naast het algemene gastheerschap dat de 

corebusiness van de recreatieve sector is. 

Notie: Iedereen is gastheer, alle toeristische ondernemers zouden eigenlijk een cursus moeten 

volgen. In elk geval verplicht voor de “poorten”.  

 

Cursus 

De huidige IVN cursus is goed. Hij biedt veel algemene kennis over het gebied. Suggestie: IVN cursus 

toegankelijker maken. Is nu maar voor een beperkt aantal personen, bijvoorbeeld een online cursus 

aanbieden. 

 

Op de plek (bij de poorten) moet vervolgens een verdieping zijn: “smaak van de plaats”.  

Combinatie van detail (=lokale verhalen ) en algemene verhaal. Diversiteit laten zien en poorten op 

elkaar afstemmen. 

 

Uitdaging 

Gastheerschap gaat ook om samenwerking: niet concurreren maar elkaar aanvullen. Mogelijkheden 

om samen arrangementen op te stellen. Een ‘keuzemenu’ bieden. 

Gastheerschap is ook gastvrij zijn, gastheer legt link van interesse bezoeker. Gastheren moeten 

meertalig informatie kunnen verstrekken (ook borden in Engels en Duits). 

Veel toeristen komen met het OV, dit voldoet voor Giethoorn, rest van het gebied is minder goed 

ontsloten. Hier meer anticiperen op moderne, duurzame vervoersmiddelen zoals het verhuren van e-

bikes en elektrische auto’s en het inzetten van de watertaxi. 

Er dient meer ondersteuning te zijn voor het gastheerschap: welkomstborden, langs wegen en bij 

stations. Meteen lekker maken, bijvoorbeeld met foto’s. Zorg voor herkenning, eenheid van 

informatieverstrekking. Er is bij de recreatieve gastheren  grote behoefte aan duidelijk materiaal. 

Bewoners kunnen ook gastheer/vrouw zijn. Laten benaderen door tourist info’s. 

 

Nodig: 

Wij adviseren om een ‘toolkit’ te maken, met daarin in ieder geval: 

• Informatie voor gast 

• Informatie voor gastheer 

• Alle informatie moet herkenbaar en eenduidig zijn vormgegeven 

• Identiteit gebied meegeven  

• Inzetten voor goede routing 

Daarnaast is het belangrijk aandacht te schenken aan:  

• Draagvlak 

• Heldere randvoorwaarden 

• Sturing geven zonder regie te hebben 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Een belangrijke constatering tijdens het proces van de werkateliers was het feit dat de opgave 
bepaald niet bij 0 begint: er zijn de afgelopen jaren al de nodige bijeenkomsten georganiseerd en 
rapporten geschreven; er is heel veel informatie opgehaald bij alle stakeholders en in kaart gebracht, 
veel mensen zijn betrokken. Er zijn heel veel interessante en mooie plekken en verhalen over de 
plekken; er zijn voorzieningen en ook voor de recreant is al veel te beleven. 
Wel hebben we daardoor ook een zeker ongeduld bemerkt. Wat gaat er nu concreet gebeuren en 
vooral: wanneer? 
 
De aanbevelingen die we doen zijn dan ook praktisch van aard: 

1. Durven te kiezen 
2. Werk samen en creëer draagvlak 
3. Houd regie en doe dat langdurig 
4. Durf te beginnen 

 
Ad.1. Durf te kiezen 
In veel trajecten van gebiedsmarketing - en dat is de onderliggende vraag bij deze opgave rondom 
toegangspoorten - speelt hetzelfde: hoe onderscheidend ben je werkelijk en hoe durf je jezelf te 
profileren. We hebben van nature de neiging een profiel te kiezen waarin alle betrokkenen zich 
herkennen. Dit leidt misschien in eerste instantie tot veel draagvlak, maar uiteindelijk ontstaat 
hierdoor een diffuus profiel dat niet goed te communiceren valt. Het is belangrijk om die scherpe 
keuzes wel te maken en ervoor te zorgen dat ondernemers inzien dat hun directe bedrijfsbelang 
soms gebaat is bij een marketingprofiel waarin ze zich misschien niet meteen herkennen.  
 
In het geval van Weerribben-Wieden komt het bij het maken van keuzes aan op het profiel van het 
gebied zelf, de verhalen die identiteitsdrager worden, de locaties die we als poorten/spots/transfers 
aanwijzen, de doelgroepen waarop je je richt in activiteiten, voorzieningen en communicatie en in de 
vormgeving zelf. 
 
Ad.2. Werk samen, creëer en behoud draagvlak 
Het Nationaal Park Nieuwe Stijl betreft een relatief groot en complex gebied met veel spelers en 
stakeholders. Het gaat om individuele ondernemers (recreatie, horeca, retail etc.), 
ondernemersverenigingen, bewoners, plaatselijke belangengroepen, terreinbeheerders, overheden, 
marketingorganisaties etc. Een opgave als deze kun je alleen succesvol aangaan als al die partijen 
samenwerken. Daarvoor is het noodzakelijk te weten wie welke rol heeft en wat je van elkaar kunt 
verwachten. Dat betekent ook duidelijk en veelvuldig communiceren, ook als er geen concrete 
vooruitgang te melden is. Maak over de wijze van communiceren en elkaar betrekken heldere 
afspraken die voor iedereen werken.  
 
Ad.3. Houd regie en doe dat langdurig 
Vanwege de complexiteit van opgave en hoeveelheid partners is het nemen en houden van regie 
essentieel. In deze ruimtelijke opgave gaat het om een fijne balans tussen bottom up ontwikkeling en 
draagvlak (bij de ondernemers die activiteiten en voorzieningen ontwikkelen en exploiteren en van 
onmisbare waarde zijn als gastheer/vrouw richting bezoekers) en top down regie (het durven maken 
van keuzes, ook voor andere types ondernemers als dat voor het bereiken van nieuwe doelgroepen 
van belang is). Maak deze regie onafhankelijk van politieke bestuurstermijnen: de lange adem is in 
gebiedsmarketing noodzakelijk.  
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Ad. 4. Durf te beginnen 
De ruimtelijke opgave die in het rapport beschreven wordt bevat een samenhangend systeem van 
elementen uit 1 vormgevingsfamilie. De totale uitvoering beslaat vele plekken en ingrepen: groot en 
klein, in drukke en rustige omgevingen, in gebieden waar meer of minder stakeholders zijn waarmee 
moet worden afgestemd. Het risico is aanwezig dat er pas begonnen wordt met de uitvoering als 
overal overeenstemming over bereikt is en de financiering volledig geregeld is. In dit soort trajecten 
van gebiedsmarketing en ruimtelijke ingrepen is het voor het draagvlak van belang om naast het 
lange termijnperspectief ook quick-wins te hebben. 
  
Het advies is dan ook om de invoering gefaseerd aan te pakken, waardoor er snel begonnen kan 
worden en het systeem van ruimtelijke elementen zichtbaar wordt in het landschap. Al doende 
kunnen we leren van de opgedane ervaring die vervolgens kan worden toegepast in de rest van het 
gebied. 
Neem voor deze start een  doorsnede van het gebied waarin alle type locaties en landmarks 
voorkomen: van Blokzijl via bezoekerscentrum de Wieden en Giethoorn naar Steenwijk. 
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Vooraf heeft de opdrachtgever de wens uitgesproken ook te komen tot een inschatting van de 

kosten van de toegangspoorten en de exploitatie ervan. Gedurende het proces is duidelijk geworden 

dat de grootte en complexiteit van het gebied vraagt om een groot aantal ingrepen en voorzieningen 

(ruim 20) in plaats van een beperkt aantal toegangspoorten. Dat maakt het in de reikwijdte van deze 

opdracht niet mogelijk hiervoor een goede kostenindicatie te geven. 

 

Vervolgstappen 

Wij adviseren de opdrachtgever de volgende vervolgstappen te nemen: 

1. naast de route richting gemeenteraad meer informatiebijeenkomsten te organiseren met de 

vele betrokkenen in het gebied om optimaal draagvlak en samenwerking te bereiken; 

2. gedurende het gehele proces veel aandacht aan communicatie te besteden; 

3. opdracht te geven om – in afstemming met de verdere merkontwikkeling – de familie van 

landmarks te ontwerpen. Op basis hiervan kan vervolgens een kostenplaatje van het geheel 

worden gemaakt. De benodigde investering voor het ontwerp is ca. 15-25k. 

4. Te starten met de invoering van het systeem van landmarks en informatiepunten in een 

beperkt gebied en hierbij prioriteit te geven aan de zone Blokzijl, St. Jansklooster, Giethoorn, 

Steenwijk. Dit is een relevante dwarsdoorsnee van het gebied met locaties in elke type zone. 
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Locaties 

 

Waterbelevingsspot 
Tijdens de werkateliers is er een tweetal locaties benoemd die extra aandacht behoeven. Ze zijn hier 

samengevat onder het kopje ‘Waterbelevingsspot’. Deze gezamenlijke beschrijving wil echter niet 

suggereren dat ze gelijksoortig zijn. Sterker nog: ze zijn twee uitersten in bekendheid, beleving en 

gebruik. 

 

Giethoorn – spot 
 

Locatie en voorzieningen 

Is zeer ruim voorzien van parkeerplaatsen, horeca, accommodaties en activiteiten. Is ook startpunt 

van een uitgebreid pallet aan activiteiten. Denk aan ’t Olde Maat Uus. 

Ligt op een strategische plek, net tussen Weerribben en Wieden en tegen de Bovenwijde aan. Op het 

centrale parkeerterrein is een TOP aanwezig met goede informatie, ook over het NP. 

Niet goed: er is sprake van een redelijke monocultuur op gebied van horeca. Bezoekers (vooral 

buitenlanders) komen soms met verkeerde verwachtingen (is openluchtmuseum en ik mag overal 

binnenkijken). 

Vanaf de provinciale weg is het lastig je weg te vinden naar ‘het centrum’: overal zijn ingangen naar 

parkeerplaatsen van individuele bootverhuurbedrijven, waardoor de weg naar de VVV niet goed 

zichtbaar is. Op het centrale parkeerterrein is de bewegwijzering slecht, de VVV nauwelijks vindbaar, 

de TOP met informatie valt nauwelijks op. 

Giethoorn is erg dominant ten opzichte van omgeving. Verwijst er (digitaal) wel naar, maar de vraag 

is hoe zinvol dit is. Terwijl het – gezien de grote hoeveelheid publiek – erg belangrijk is als 

‘verdeelstation’, met name voor meerdaagse bezoekers.  

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral:  

- ‘gezellig lime’: even lekker weg met elkaar. Samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen. 

- ‘uitbundig geel’: samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten. Levensgenieters die graag met een 

groep dingen samen doen. recreatief winkelen is favoriete bezigheid. Iets meer budget dan 

gemiddeld. 

 

Kansen: 

- ondernemend paars: cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens. 

Dit is alleen een kans als er een meer divers aanbod komt dan Giethoorn nu te bieden heeft en 

daardoor het imago verandert.  

 

Verhaal:  

Venetië van het Noorden. Nederzetting van veenontginners. Bekend van bruggetjes, waterwegen en 

punters. Vrijwel alle verkeer vindt plaats over het water. Vooral bekend geworden door ‘De Fanfare’ 

van Bert Haanstra. 
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Strandje Blauwe Hand – spot 

 

Locatie en voorzieningen 

Ligt langs een strekdam. Smalle landstrook met parkeerplaatsen en steigers. Dit is de enige plek in 

het hele NP waar je het water in kunt: zwemmen, surfen en waterskiën.  

Niet goed: heeft (nog) geen vaste voorzieningen qua horeca. Bebording etc. is vervallen en 

verouderd. Locatie is erg functioneel ingericht. Daarnaast is het lastig om met drukte vanaf de 

strekdam de parkeerplaats op te draaien of andersom, de weg op te gaan. 

Het strandje ligt direct op de wind en is voor zonnebaders minder aantrekkelijk dan voor windsurfers. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral:  

- ‘gezellig lime’: even lekker weg met elkaar. Samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen. 

- ‘uitbundig geel’: samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten. Levensgenieters die graag met een 

groep dingen samen doen. recreatief winkelen is favoriete bezigheid. Iets meer budget dan 

gemiddeld. 

 

Kansen: 

- ondernemend paars: cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens 

Deze kans staat of valt met de beoogde exploitant voor de locatie en zijn plannen. 

Verhaal:  

Strijd tegen de elementen: wordt bedreigd door wind en water. 
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St. Jansklooster (Bezoekerscentrum De Wieden – Natuurmonumenten) - 

natuurgebied 

 

Locatie en voorzieningen 

Locatie is op orde: parkeren, bemenst informatiepunt, startpunt van activiteiten, horecafaciliteit 

Wel valt op dat er relatief weinig bezoekers komen 

Minder goed: als je vanuit het dorp aankomt is het bezoekerscentrum lastiger te vinden. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral  

- ‘ingetogen aqua’ (ontspannen en tot rust komen: empty-nesters die van wandelen en fietsen 

houden én geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur) en  

- ‘gezellig lime’ (even lekker weg met elkaar: samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen). 

 

Kansen: ondernemend paars (cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens). 

Verhaal:  

Het verdronken (of verzonken) dorp 

Nu is het enige dat er direct naar dit verhaal verwijst, het kunstwerk De Beulaker Toren van Alphons 

ter Avest. 

Andere mogelijkheden voor profilering van het verhaal: 

- naamgeving van het bezoekerscentrum of het laatste huisje dat nog van het dorp resteert 

- onderwaterscan zichtbaar maken: op zoek naar het dorp 

- beleefpad maken: de oude Beulakeweg 

- onderwaterexcursies 

- app ontwikkeling: beleef de dijkdoorbraak 

- watertaxi die over het dorp vaart ter promotie 
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Ossenzijl (bezoekerscentrum De Weerribben – Staatsbosbeheer) – 

natuurgebied 

 

Locatie en voorzieningen 

Locatie is veel op aan te merken: komt sleets over, ondernemer biedt niet de beleving/faciliteiten op 

het niveau of de beleving die het publiek wil (supermarkt), de locatie ligt erg verstopt, routing er naar 

toe is lastig (woonwijkje). 

Wel goed: startpunt van activiteiten, veel verblijfsaccommodatie in de buurt (van camping tot 

Scandinavische huisjes aan het water. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral: 

- ‘gezellig lime’ (even lekker weg met elkaar: samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen). 

- ‘uitbundig geel’: samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten. Levensgenieters die graag met een 

groep dingen samen doen. recreatief winkelen is favoriete bezigheid. Iets meer budget dan 

gemiddeld. 

 

Kansen: ondernemend paars (cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens). 

Onderzoek de mogelijkheid om deze doelgroepen juist in andere seizoenen dan het zomerseizoen te 

bereiken. 

Verhaal:  

Vervening / turf / trekgaten: dit is dé 

locatie waarin het stoere verhaal van 

belang is: riet, trekgaten, arbeid, turf.  

De trekgaten zijn het gevolg van de wijze 

van turfsteken en zijn heel opvallend in 

dit landschap: ribben.  

Andere mogelijkheden voor profilering 

van het verhaal: 

Kans: focussen op de andere seizoenen: 

januari – april. Rietseizoen met winter, 

met mooie luchten, kou, eventueel een 

roeimarathon, schaatsen, ijs 
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Zwartsluis – Zuiderzee-stadje 

 

Locatie en voorzieningen 

Is goed bereikbaar vanuit het zuiden, dicht bij IJsseldelta. Ook goed bereikbaar vanaf het water (via 

Zwarte Water vanaf Zwarte Meer). 

Jachthaven 

Belangrijk: Sluuspoort met tourist info, museum, horeca, als bemenst informatiepunt  en startpunt 

van activiteiten. Zwartsluis heeft een klein winkelcentrum met vele kleinschalige horeca (o.a. Horeca 

Centrum De Albatros, De Vollenhoofsche Poort, Hotel Roskam), en diverse winkeltjes (o.a. 

Kerkstraat, Stationsweg). De winkels zelf zijn niet veel anders dan in andere stadjes, maar de 

omgeving is er pittoresk door de oude, kleine huisjes en natuurlijk de vele schepen op het water. Het 

oude centrum is ook een gebied dat wat geïsoleerd ligt van de industrie, die buiten dat gebied de 

openbare ruimte domineert.  

Buiten het pittoreske winkelcentrum is Zwartsluis wat rommelig en doet minder gastvrij aan door de 

vele industrie en praktische voorzieningen zoals het tankstation. Een overkoepelende gebiedsvisie 

lijkt te ontbreken. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral:  

-  ‘gezellig lime’ (even lekker weg met elkaar: samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen). 

- ‘ingetogen aqua’ (ontspannen en tot rust komen: empty-nesters die van wandelen en fietsen 

houden én geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur) en  

 

Kansen: 

-  ondernemend paars (cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens). 

Verhaal:  

Scheepsbouw: was dé doorvoerhaven van turf vanuit Drenthe naar Holland. Ook nu nog is de 

scheepsbouw een belangrijke economische factor. 

Andere mogelijkheden voor profilering van het verhaal: 

Er bevinden zich in het noordoosten van Zwartsluis twee scheepswerven die allebei al generaties 

lang een familiebedrijf zijn. Hoewel ze allebei niet oorspronkelijk in Zwartsluis begonnen zijn, zijn de 

beelden die zij op hun websites delen over de historie van hun bedrijf aansprekend, en ook wat ze 

tegenwoordig doen is boeiend.  
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Vollenhove – Zuiderzee-stadje 

 

Locatie en voorzieningen 

Is een van de Zuiderzee-stadjes. Heeft nog steeds een belangrijke haven. 

Is cultuurhistorisch interessant. Er staan veel monumenten en het heeft nog 5 havezaten in de 

directe omgeving (van de oorspronkelijke 13). De uitzonderlijke dichtheid van edelmanshuizen 

bezorgde de plaats de bijnaam "Stad der Paleizen". Uniek is het feit dat Vollenhove zoveel havezaten 

kende in een stedelijke omgeving. Aan de overkant van de brug ligt het Waterloopbos. 

Minder goed: je moet wel echt het kleine centrum in lopen om de sfeer te proeven. Direct om het 

centrum heen bevindt zich industrie en nieuwbouw, waardoor het wat kaal en rommelig oogt. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral:  

- ‘ingetogen aqua’: ontspannen en tot rust komen: empty-nesters die van wandelen en fietsen 

houden én geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur  

- ondernemend paars: cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens 

Kansen: 

Stijlvol en Luxe Blauw: luxe, stijlvol ontspannen, sport en social network. Zijn zelfverzekerd en leiden 

een druk en dynamisch leven, hebben het wel verdiend om in de vrije tijd luxe en stijlvol te 

ontspannen. Gericht op stijl, klasse en exclusievere vormen van recreatie: wellness, bijeenkomsten 

met VIP-arrangementen. 

Verhaal:  

Is de ‘adellijke’ onder de Zuiderzee-stadjes. De bisschop van Utrecht gaf hier de grond uit. Al vroeg 

ging men hier de strijd met het water aan: bisschoppen en hun vazallen lieten dijken opwerpen tegen 

de Zuiderzee, het land ontginnen en stichtten zij in en om de nederzetting kastelen, versterkte 

woningen en havezathen. Bloeitijd in 1e helft 15e eeuw: belangrijk door visserij op de steur en was 

‘bijstad’ van de Hanze. Was tot aan de 80-jarige oorlog het bestuurscentrum van de 3 noordelijke 

provincies.  

 

In de Mariakerk staat de preekstoel uit het verdronken dorp Beulake. 

Ook bijzonder: in het Waterloopbos ligt het voormalige waterloopkundig laboratorium met 35 

schaalmodellen van nationale en internationale waterkundige projecten (van de Deltawijken tot een 

dijk in Suriname). 

Let ook op link met scheepsbouw, ook nu nog door luxe-jachtenbouwer Huisman. 
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Blokzijl – Zuiderzee-stadje 

 

Locatie en voorzieningen 

Goede horecavoorzieningen, parkeerplaats en haven. Heeft watertaxi 

Is ook startpunt van activiteiten. Ligt heel mooi tussen Weerribben en Wieden in: heeft snelle 

toegang tot beide over land en water.| 

Er zijn enkele bezienswaardigheden, zoals het kanon, de haven en de sluis. Een deel van het stadje is 

beschermd stadsgezicht. 

Niet goed: Er is eigenlijk net te weinig te doen om er langer dan een half uur te blijven, zoals 

winkelen, tenzij je er gaat eten. 

TOP en borden staan op de verkeerde plek 

Heeft dus potentie maar er moet wel wat gebeuren. 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral:  

- ‘ingetogen aqua’: ontspannen en tot rust komen: empty-nesters die van wandelen en fietsen 

houden én geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur  

- ondernemend paars: cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens 

Verhaal:  

Was belangrijke Zuiderzeehaven door ligging aan kanaal met directe doorgang naar Zuiderzee 

Andere mogelijkheden voor profilering van het verhaal: 

Koppeling aan de Zuiderzeedijk, die als lijn verschillende dorpen met elkaar verbindt. Als Blokzijl hier 

een begin- en eindpunt zou kunnen vormen, komen de mensen er twee keer. 

Blokzijl heeft iets wat de andere Zuiderzee-stadjes in mindere mate of niet hebben en dat is dat deze 

stad vanaf het water op zijn best beleefd kan worden, waar de andere steden over de weg bezocht 

moeten worden. Je hoeft dan ook niet perse meer voorzieningen in Blokzijl te maken om te zorgen 

dat mensen er langer verblijven, deze stad is interessant om van een afstandje (het water) naar te 

kijken. Het vele water dat om en door Blokzijl ligt, biedt vanuit verschillende hoeken steeds weer 

mooie stadsgezichten. Denk bijvoorbeeld aan het zicht op de stad vanuit de Havenkolk tussen de 

Noorderkade, Bierkade en Zuiderkade (rijksmonument).  
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Kuinre – Zuiderzee-stadje 

 

Locatie en voorzieningen 

Is een van de Zuiderzee-stadjes; een langgerekt dorp op landtong tussen twee riviertjes. Werd 

vroeger het Bagdad van het Noorden genoemd (nog veel mooie gebouwen). 

Kent een lange geschiedenis (vanaf 1100). Hoewel in de middeleeuwen belangrijk voor de visserij en 

scheepvaart, was het in het begin van de 20e eeuw een bescheiden vissers- en havenplaatsje. De 

toegang tot de haven werd in de loop der tijden door verzanding steeds slechter. Met een paar lange 

havenhoofden probeerde men de toegang van Kuinre naar de Zuiderzee open te houden. Door de 

aanleg van de Noordoostpolder kwam het in 1943 droog te liggen. In 1990 is het oude Havenhoofd in 

ere hersteld, nu gelegen op het land. 

Bijzondere gebouwen: in Kuinre staan een Waag uit 1776 en een watertoren in de stijl van de 

Amsterdamse School uit 1933 (rijksmonument). 

Verhaal:  

De Heren van Kuinre waren de ergste zeerovers van Noord-Nederland. Hun kasteel, de 

Kuinderburcht, lag op een uitermate strategische locatie ten opzichte van de Hanzeroutes naar het 

Oostzeegebied. Ze overvielen en plunderden de handelsschepen die op de Zuiderzee voeren. Soms 

werden de vracht en het schip in beslag genomen en de bemanning vastgezet om losgelden te innen. 

In de weilanden en bossen vlak voor Kuinre in Overijssel liggen nu op het droge de gereconstrueerde 

overblijfselen van een zeerovernest, de eerste Kuinderburcht. 
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Steenwijk (station) - TRANSFER 

 

Locatie en voorzieningen 

Goed: infrastructuur op orde: Op het station stoppen treinen uit het noorden en het zuiden, 

parkeerplaatsen zijn er in voldoende mate. Wandelroutes staan al duidelijk aangegeven 

 

Niet goed: Weinig inspirerende omgeving, redelijk kaal. 

Er is weinig wat de bijzondere vestingstad die Steenwijk is, in deze omgeving uitstraalt. Ook is er 

nauwelijks een verwijzing naar het NP. 

Het station ligt op het snijpunt tussen het woon- en industriedeel van Steenwijk. Aan de stadzijde ligt 

een groot plein en parkje, hier stoppen de bussen. Aan de industriezijde ligt de P+R  locatie met een 

groot gratis parkeerterrein en een laad- en losplek voor defensie.  Over de sporen ligt een 

voetgangersbrug die beide zijden met elkaar verbindt.  

Voor het  station ligt een groot plein waarop volop ruimte is voor een aanvulling waarmee het NP 
geprofileerd kan worden.  Een samenwerking met de fietsverhuur/lunchroom zou hierbij ook een 
goede kanshebber zijn. Aansluiting met het echte centrum van Steenwijk is moeilijk aangezien hier 
tussen een woonwijk ligt die voor een fysieke barrière zorgt. 
 
Faciliteiten 
In het stationsgebouw zit een kleine lunchroom en er is een fietsverhuur, fietsenstalling en winkel.  
 
Afstanden 
Giethoorn 7,7km – Bus reistijd 27min, gaat elk uur.   
Ossenzijl 15km – Bus reistijd 35min, gaat elk uur.  
St Jansklooster 17km – Bus reistijd 1u16min-1u30min, gaat elke 30min.  
 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral: 

- ‘gezellig lime’: even lekker weg met elkaar. Samen zijn, gezelligheid en sportieve ontspanning staan 

centraal, stellen weinig bijzondere eisen. 

 

Kansen:  

- ‘ingetogen aqua’ (ontspannen en tot rust komen: empty-nesters die van wandelen en fietsen 

houden én geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur)  

 

Verhaal 

Ontstaan van het gebied: op de grens van enkele stuwwallen (Woldberg, Havelterberg) in het oosten 

en het laagveenmoeras in het westen.  
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Meppel (station) - TRANSFER 

 

Locatie en voorzieningen 

Goed: infrastructuur op orde, belangrijke invalsweg vanaf snelweg (zuid-noord en oost. Niet elke 

trein stopt hier). Parkeerplaatsen zijn er in voldoende mate.  

is nu vooral leuke winkelstad. Mooie historische binnenstad. Aansluiting met het echte centrum van 

Meppel is moeilijk aangezien hier tussen een woonwijk ligt die voor een fysieke barrière zorgt. 

Bruisende watersportstad. 

Niet goed: Er is weinig wat laat zien hoe dicht Meppel tegen het NP aan ligt.  

Voor het  station ligt een groot plein waarop volop ruimte is voor een aanvulling waarmee het NP 
geprofileerd kan worden.  Een samenwerking met de fietsverhuur en het hotel tegenover het station 
zijn de mogelijkheden van het onderzoeken waard..  
 
Het station is qua schaal groter dan bijvoorbeeld Steenwijk en kleine dan Zwolle. Toch stoppen er in 
Steenwijk frequenter treinen. De parkeervoorzieningen zijn gratis en lijken qua structuur en opzet op 
die van Steenwijk.  
 
Een duidelijk (kunst) element dat prominent aanwezig is tussen de kiss and ride/bussen zou een 
optie zijn en daarbij gelijk de route en afstand aangeeft zou hier een goede toevoeging zijn.  
 
Een opvallend element dat afwijkt van de bestaande structuur en door contract opvalt in de 
dynamische omgeving.  
 
Afstanden 
Giethoorn 13km – Bus reistijd 1u11min elk uur 
Ossenzijl 27km – Bus reistijd 59min, gaat elk uur.  
St Jansklooster 16km – Bus reistijd 1u10min, gaat elke 60min.  
 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral: 

- ‘uitbundig geel’: samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten. Levensgenieters die graag met een 

groep dingen samen doen. recreatief winkelen is favoriete bezigheid. Iets meer budget dan 

gemiddeld. 

 

Verhaal 

in 16e eeuw tot bloei vanwege turfafgravingen. Was belangrijke doorvoerhaven van Drentsche 

Hoofdvaart tot aan Zuiderzee, daardoor vestiging van veel binnenschippers. Scheepsbouw van 

belang. 

Wordt wel Mokum van het Noorden genoemd. 
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Zwolle (station) – TRANSFER 

 

Locatie en voorzieningen 

Goed: infrastructuur uitstekend op orde, zowel via weg als via spoor.  

Parkeerplaatsen zijn er in voldoende mate.  

Is Hanzestad, bestuurlijk centrum, leuke winkelstad. Mooie historische binnenstad met veel cultuur. 

Biedt toegang tot IJsselvallei, IJsseldelta, Vechtdal. 

 

Niet goed: Er is weinig dat verwijst naar NP.  

 

Doelgroepen 

Hier komt nu vooral: 

- ‘uitbundig geel’: samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten. Levensgenieters die graag met een 

groep dingen samen doen. recreatief winkelen is favoriete bezigheid. Iets meer budget dan 

gemiddeld. 

- ‘ondernemend paars’: cultuur, historie, verrassing en inspiratie: op zoek naar een bijzondere 

ervaring, centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit, jonge 1- of 2-

persoonshuishoudens. 

 
Verhaal 

Aansluiting naar Hanzesteden? 

 

Kansen voor profilering 

Het is lastig om hier een duidelijke plek aan te wijzen die kan bijdragen aan de zichtbaarheid van het 

NP. Door de smalle kavel waar het station op gesitueerd is en de vele bussen die af en aan rijden mist 

een vrije ruimte voor het station. Aan de achterzijde is deze wel aanwezig, maar hier komt de 

doelgroep niet en is de vervolgroute (bus en fiets) niet aanwezig.  

Afstanden 

Giethoorn 44km – Busreistijd 46min 
Ossenzijl 54km - Busreistijd 1u15min 
St. Jansklooster 22km-Bus reistijd56min 
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Bijlage 1: landschapskaarten 

Kaart 1. Nationaal Park en invloedgebied  
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Kaart 2: gebied met plaatsen, wegen en spoor 
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Kaart 3: gebied met belangrijkste invalsroutes
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Kaart 4: gebied met plaatsen, invalswegen en poorten 
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Kaart 5: gebied met invalswegen, poorten en relatie met omringende gebieden  
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Kaart 6: gebied met zones van Natuurspots en Waterbelevingspots 
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Kaart 7: gebied met zone van Zuiderzee-Spots  
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Kaart 8: gebied met zone van TRANSFERS  
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Kaart 9: gebied met poorten, zones van Zuiderzee-spots, waterbelevingsspots en transfers 
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Kaart 10: gebied met totaal aan locaties en onderlinge samenhang 
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Kaart 11: gebied met prioriteitszone 
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Bijlage 2: Deelnemers werkateliers 

Erica Zwanenburg, dorpsbelangen 

Nicole van er Linde, Dorpsbelang Vollenhove 

Elly Visscher, Dorpsbelang Vollenhove 

Pedro Klaver, Dorpsbelang Vollenhove 

K. de Graaf, Dorpsbelang St. Jansklooster 

A. Turkstra, Dorpsbelang Kuinre 

Jan Hulleman, Dorpsbelang Wetering 

Henk Oord, Dorpsbelang Wetering 

Eric de Groot, Dorpsbelang Giethoorn 

Janny de Boer, Dorpsbelang Kallenkote  

Freddie Slomp, ondernemer 

Sander Fortunati, ondernemer 

Marlisa Wareman, ondernemer 

Michiel Sweere, ondernemer 

Hilbert Smit, ondernemer 

Theo Vuist, ondernemer 

René Reupkes, ondernemer 

Pieter Jongschaap, ondernemer 

Eefje Bols, ondernemer Sluuspoort 

Geert-Jan Vermeulen, Sluuspoort 

Egbert Knoeff, Sluuspoort 

Anneke Schreur, ondernemer 

Gerrit Mol, ondernemer 

Hans van de Beek, Staatsbosbeheer 

Rian Hoogma, IVN afdeling SWL 

Egbert Beens, Staatsbosbeheer 

Alice Hulshof, WaterReijk Marketing 

Jakob Ponstein, WaterReijk Marketing 

Wout van de Belt, ondernemer 

Klaas de Lange, ondernemer 

Auke Tiersma, gemeente Steenwijkerland 

Kor Venhuizen, gemeente Steenwijkerland 

Hans de Haan, provincie Overijssel 

Jan van Oene, provincie Overijssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectgroep Toegangspoorten: 

Bea Claessens, projectleider, 

Natuurmonumenten 

Jan Boxum, gemeente Steenwijkerland 

Teun Boxum, vertegenwoordiger KopTop 

Fred van der Ende, Dorpsbelangen Kalenberg 

en ondernemer 

Arjan Stroeve, Horeca Nld en ondernemer 

 

 

Projectteam AtelierOverijssel 

Mieke Conijn, projectleider 

Bart Buijs, atelierleider a.i. 

Peter Hermens, landschapsarchitect 

Merel Enserink, landschapsarchitect 

Heidi Linck, kunstenaar 

Rinse Tjeerdsma, architect 

 

Ingeborg Thoral, atelierleider 

Judith van Elderen, adviseur ruimtelijke 

economie 
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Bijlage 3: Matrix Landmarks 

 

 


