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Vechtdal Overijssel is een gebied met toeristische kansen. Dat is in 

de afgelopen jaren ook bewezen: het gebied heeft inmiddels een 

stevige positie op de toeristische landkaart. We hebben de grootste 

dichtheid van prijswinnende recreatiebedrijven in heel Nederland. 

De vrijetijdseconomie in het Vechtdal zorgt voor ondernemerschap, 

werkgelegenheid, leefbaarheid en instandhouding van natuur en cultuur.

De uitgangspunten van Vechtdal Overijssel:

Een krachtig aanbod van 

vakantieaccommodaties

Een unieke buitenspeelplaats 

voor kinderen én volwassenen

Een prachtig en gevarieerd 

natuurlijk decor, met de Vecht 

als verbindend element

Een rijk aanbod aan

streekproducten

Hoogwaardige wandel- 

en fietsroutestructuren

Bijzonder 

cultureel erfgoed

Zorgeloos, authentiek, 

kleinschalig en gastvrij

Versterkte (inter-)nationale 

marktbenadering

Vechtdal heeft draagvlak
De Vechtanjer is inmiddels overal zichtbaar in het Vechtdal. Steeds meer 

ondernemers gebruiken het Vechtdal als Unique Selling Point voor hun bedrijf. In 

de regio bestaat bij bewoners, ondernemers en overheden een breed draagvlak 

voor de Vechtdalaanpak. Een groeiend deel van hen voelt zich Vechtdaller, zo 

blijkt uit onderzoek.

Meer dan alleen overnachten
Bezoekers en bewoners van het Vechtdal 

combineren steeds meer verschillende 

activiteiten in hun vrije tijd en/of vakantie: horeca, 

attractieparken, cultuur, winkelen, wellness, zorg, 

water en sport. Dus veel meer bedrijven dan 

alleen de recreatieondernemers profiteren van 

bezoekers en hun bestedingen in het Vechtdal. 

Vechtdal Overijssel: Alle tijd
In het Vechtdal Overijssel vind je de tijd die je jezelf en 

elkaar graag gunt. Nergens anders is alles er zo op gericht 

om je weer tot rust te laten komen en echt te genieten.

Vechtdal Overijssel: alle tijd voor jouw gezin. 

“Pap kom gauw! Je raadt nooit wat ik met m’n handen 

heb gevangen aan de kant van de rivier! ”

Vechtdal Overijssel: alle tijd om te relaxen.

“Strek je benen, leg je handen over je hoofd en voel 

het kabbelen van het water, terwijl je lekker ligt weg te 

dommelen in je sloepje.”

Feiten en cijfers
De vrijetijdssector in het Vechtdal zorgt voor 7,3 procent van de 

werkgelegenheid. Dat zijn 3.665 banen (zowel fulltime, parttime als 

uitzendkrachten). De werkgelegenheid is tussen 2008 en 2015 vrij stabiel 

gebleven.

In 2015 werden 1.786.000 toeristische overnachtingen geregistreerd 

van Nederlandse gasten. In totaal gaven deze toeristen in dat jaar 

€ 56.985.000 uit in het Vechtdal. De gemiddelde besteding ligt op 

€ 31,91 per persoon per overnachting.

€ 56.985.000
€31,91 per persoon, 
per overnachting

6% 10%

geholpen naamsbekendheid in 2015spontane naamsbekendheid in 2015

61% 75%

De spontane bekendheid van Vechtdal Overijssel in 2015 was 6 procent. De geholpen naamsbekendheid 

in 2015 was 61 procent. Doelstelling is om dit te verhogen naar 10 procent en 75 procent.

Ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie van het Vechtdal:
• De vraag van de bezoekers wordt steeds meer leidend;

• De match tussen vraag en aanbod hangt steeds meer af van innovaties en niches in het productaanbod;

• Korte verblijven en vakanties bieden nieuwe kansen: seizoensverbreding;

• Er is een noodzaak tot innovatieve productontwikkeling, waarbij ook sectoren als landbouw,  

zorg, sport en cultuur moeten worden betrokken;

• De binnenlandse markt voor verblijf is bijzonder in beweging;

• De concurrentie tussen toeristische A-merken in Nederland wordt sterker;

• Online zichtbaarheid en gemak wordt steeds belangrijker.

Het Vechtdal ligt in het Noordoosten van 

Overijssel en dankt zijn naam aan de 

gelijknamige rivier, die hier glinsterend door 

het glooiende landschap slingert. De oudste 

nederzettingen, waaronder Gramsbergen, 

Hardenberg, Ommen en Dalfsen zijn langs 

deze rivier ontstaan. Het dal wordt verder 

gekenmerkt door uitgestrekte bossen, 

weidegebieden en sfeervolle boerderijen en 

landgoederen. (bron: ‘Capitoolgids’)
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Wat heeft het Vechtdal bereikt?

Stad – Platteland
De stad Zwolle is booming. 

En Zwolle is onlosmakelijk 

verbonden met het Vechtdal. 

Steeds meer bezoekers van 

het Vechtdal gaan tijdens hun 

vakantie één of meerdere keren 

naar Zwolle, maar zeker ook 

andersom. Dat biedt enorme 

kansen, maar dan moeten 

verbindingen en samenwerking 

wel snel vorm worden gegeven.


