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Bron: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. 

 

 

Voor een toekomstbestendige verblijfsrecreatie is een divers, toekomst- en vraaggericht toeristisch product nodig. 

De gemeenten in het Overijssels Vechtdal willen graag weten hoe vitaal de verblijfsrecreatieve sector is. In een 

markt die over het algemeen veelal toch sterk verzadigd is, is het daarbij ook de vraag hoe om te gaan met nieuwe 

initiatieven in de markt. Deze elementen tezamen kenmerken het probleem dat in de verblijfsrecreatie ook wel 

wordt aangeduid als de verblijfsrecreatieparadox. Het onderzoek richt zich op het Vechtdal en betreft de 

gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle.  
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Kaart 1.1. Het Vechtdal; ligging binnen de provincie Overijssel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: provincie Overijssel, bewerking Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.

 

In het onderzoek ligt de focus op drie sectoren in de verblijfsrecreatie: de kampeersector, de bungalowsector en de 

hotelsector. In een deel van het onderzoek (waar het gaat om doelgroepen/leefstijlen in hoofdstuk 4) gaan we ook 

in op de andere vormen van verblijfsrecreatie: groepsaccommodaties en bed & breakfasts.   

 

Ons onderzoek en dit rapport is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk: 

 

1. Een kwantitatieve (cijfermatige) vraag-aanbodvergelijking (hoofdstuk 2) 

De kwantitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie. Dit is van belang om te weten of er 

sprake is van een verzadigde markt en voor welke segmenten dan precies. Voor de kwantitatieve analyse hebben 

we gebruik gemaakt van data uit bestaande bronnen, waaronder de Regiomonitor en toeristenbelasting gegevens.  

 

2. Een kwalitatieve vraag-aanbodvergelijking met behulp van leefstijlen (hoofdstuk 3 en 4) 

Door gebruik te maken van de leefstijlsegmentatie vanuit de Leisure Leefstijlen (vraag- én aanbod) krijgen we 

inzicht in drie onderdelen, namelijk: 

 In hoeverre sluit het aanbod in kwalitatieve zin aan op de vraag? Dit geeft inzicht in de vraag voor welke 

doelgroepen de markt met name aantrekkelijk is en wat voor soort nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk wat 

toevoegen aan het bestaande aanbod. Idem: van welk bestaand aanbod is er in relatie tot de vraag al relatief 

veel?  
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 Wat is de score van de verblijfsrecreatie wat betreft de product-life cycle die door het leefstijlmodel heenloopt? 

Dat geeft inzicht in hoeverre het aanbod (op termijn) behoefte heeft aan vernieuwing en innovatie.  

 Wat is de identiteit van het Vechtdal en welke actuele ontwikkelingen spelen in het Vechtdal? Dat kan 

handvatten geven voor ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.  

  

3. Vitaliteit: kwaliteit en perspectief (hoofdstuk 5) 

In dit deel van het onderzoek kijken we naar de daadwerkelijke vitaliteit van de verblijfsrecreatie (kampeer-, 

bungalow- en hotelsector) door de bedrijven in het door ons ontwikkelde vitaliteitsmodel een plek te geven. Aan de 

hand van parameters die iets zeggen over de kwaliteit en het toekomstperspectief van het bedrijf geven we een 

weergave van de sector in het Vechtdal.  

 

In hoofdstuk 6 leggen we alle bouwstenen bij elkaar en komen tot conclusies en geven een advies voor de verdere 

vitalisering van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal.  
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Het economisch klimaat is gunstig voor de verblijfsrecreatieve sector. Grote banken als ABN Amro verwachten dan 

ook een toename van de verkoopvolumes in deze sector, met 2% per jaar in de komende jaren. Het toerisme vaart 

wel bij het aantrekken van de economie; het consumentenvertrouwen neemt toe, net als de koopbereidheid van 

Nederlandse consumenten. Voor Duitsland en België wordt ook een economische groei verwacht en een daling van 

de werkloosheid, wat gunstig is voor de verblijfsrecreatieve sector en merkbaar is in de (forse) groei van het 

inkomend toerisme in Nederland. Uitdagingen zijn er echter ook, met als voornaamste uitdaging: de enorme 

concurrentie, ook wel de verblijfsrecreatie paradox genoemd. In de eigen sector blijft het aanbod van 

accommodaties groeien, maar ook aanbieders uit andere branches betreden de markt. Concurrentie vanuit 

branchevreemde spelers zal in de toekomst intensiever worden. De verwachting is dat grote ketens steeds meer 

moeten gaan samenwerken om de concurrentie het hoofd te bieden. Als tegenreactie zullen naar verwachting juist 

meer kleinschalige, particuliere initiatieven ontstaan waar duurzaamheid, authenticiteit en vakmanschap centraal 

staan.  

 

 
Deze paragraaf beschrijft de ‘status quo’, het karakter, van verblijfsrecreatie in het Vechtdal. Hoeveel 

accommodaties en slaapplaatsen zijn er, hoe zijn die verdeeld naar type logies en naar gemeente? 

 
 

Er zijn 298 verblijfsaccommodaties in het Vechtdal. Hiervan heeft ongeveer tien procent meerdere logiestypes, 

zoals een camping met een groepsaccommodatie of een bungalowpark met een camping. Tabel 2.1 geeft de 

verblijfsaccommodaties in het Vechtdal weer, verdeeld naar type, figuur 2.1 toont de verdeling naar gemeente.  
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Dalfsen; 
14%

Hardenberg
; 36%

Ommen; 
27%

Staphorst; 
9%

Zwolle; 
14%

Tabel 2.1. Aantal accommodaties Vechtdal, 2017 Figuur 2.1. Accommodaties per gemeente, 2017 

 
 

 

Bron: Vechtdal gemeenten, MarketingOost en eigen inventarisatie van bekende toeristische bedrijven.  

De categorie campings is inclusief mini-campings. Bedrijven zijn ingedeeld op basis van hun hoofdactiviteit, zo voorkomen we dubbeltellingen in 

deze tabel. De solitaire bungalows hebben we niet meegenomen.  

Bron hotels: horecaDNA, 2017.  

 

Wat valt op?  

 De meeste bedrijven vallen onder de categorie B&B (44%), gevolgd door campings (30%), inclusief mini-

campings.  

 10% van het aantal accommodaties is een bungalowpark, gevolgd door hotels en groepsaccommodaties 

(beiden 8%)  

Ruim 60% van de verblijfsaccommodaties is gevestigd in de gemeenten Ommen en Hardenberg. De gemeente 

Staphorst heeft met 9% het kleinste aandeel verblijfsaccommodaties in de regio. 

 

 
Het Vechtdal telt 298 verblijfsaccommodaties, zoals eerder beschreven in deze paragraaf. Van 180 van deze 

bedrijven weten we de capaciteit; het aantal slaapplaatsen. Tabel 2.2 geeft dit weer. Het gemiddeld aantal 

slaapplaatsen per logiestype hebben we zelf vergeleken met gegevens uit Noordoost-Twente en Drenthe (niet 

opgenomen in tabel 2.2)1, om zo enige duiding te kunnen geven: is de sector relatief grootschalig of juist 

kleinschalig?  

 

  

 
1 Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, 2014 en 2015. 

 Aantal 

accommodaties 

(april 2017) 

% 

Campings  90 30% 

Bungalowparken  30 10% 

Hotels 25 8% 

Groepsaccommodaties  23 8% 

B&B’s 130 44% 

Totaal accommodaties 298 100% 
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Tabel 2.2 Aantal accommodaties en slaapplaatsen per type, 2017, waarvan capaciteit bekend is 

 

 

Aantal accommodaties 

waarvan capaciteit 

bekend is 

Aantal slaapplaatsen2 
Gemiddeld aantal slaapplaatsen 

per accommodatie 

Campings  47 30.029 639 

Mini-campings 22 1.314 60 

Bungalowparken  33 15.914 482 

Hotels 19 1.292 68 

Groepsaccommodaties  22 1.077 49 

B&B’s 37 204 6 

Totaal accommodaties 180 49.830 217 

Bron: Vechtdal gemeenten, MarketingOost en eigen inventarisatie Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Let op: het betreft hier de steekproef, waarbij de 

bedrijven ingedeeld zijn op basis van hun hoofdactiviteit.  

 

Wat valt op? 

 De onderzochte reguliere campings in het Vechtdal tellen van alle logies de meeste slaapplaatsen (30.029 

slaapplaatsen in totaal en gemiddeld 639 per bedrijf). Gemiddeld is een camping in het Vechtdal iets groter dan 

een camping in Noordoost-Twente (510) en aanzienlijk groter dan een camping in Drenthe (254 slaapplaatsen 

per camping).   

 Na de campings vinden we de meeste slaapplaatsen op de bungalowparken. De bungalowparken beschikken 

gemiddeld over 482 slaapplaatsen en zijn daarmee groot in vergelijking met Noordoost-Twente (171 

slaapplaatsen) en Drenthe (303 slaapplaatsen).   

 De overige accommodaties hebben veel minder capaciteit: 

o De mini-campings in het Vechtdal tellen gemiddeld 60 slaapplaatsen per accommodatie en zijn 

daarmee kleiner dan een gemiddelde mini-camping in Noordoost-Twente (70 slaapplaatsen).  

o De onderzochte hotels in het Vechtdal hebben in totaal 1.292 bedden. Deze hotels hebben gemiddeld 

68 bedden per bedrijf en zijn daarmee groter dan de hotels in Noordoost-Twente (59 bedden) en 

groter dan in Drenthe (41 bedden).  

o De groepsaccommodaties bieden 1.077 slaapplaatsen aan, gemiddeld 49 per accommodatie. De 

groepsaccommodaties zijn qua slaapplaatsen vergelijkbaar met Noordoost-Twente (48 

slaapplaatsen).  

o Een gemiddelde B&B in het Vechtdal biedt zes overnachtingsplaatsen aan. Qua hoeveelheid 

accommodaties is B&B de grootste categorie in het Vechtdal (zie tabel 2.4), maar de hoeveelheid 

slaapplaatsen blijft daar ver bij achter.  

 

In vergelijking met Drenthe en Noordoost-Twente heeft het Vechtdal relatief grote campings en bungalowparken 

met veel slaapplaatsen.   

 

 
In deze paragraaf laten we de ontwikkeling van het aanbod in de tijd zien. Tabel 2.3 laat per logiestype het aantal 

verblijfsaccommodaties zien in 2012 en 2017 en toont daarbij de procentuele ontwikkeling.  

 

 
2 Indien het aantal slaapplaatsen van campings en bungalowparken niet bekend is, gaan we uit van aantal staanplaatsen x 3 personen en aantal 

bungalows x 5 personen.   
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Tabel 2.3. Ontwikkeling accommodaties Vechtdal per categorie, 2012 t.o.v. 2017 

 

  
Aantal accommodaties 

(2012*) 

Aantal accommodaties 

(april 2017) 

% 

ontwikkeling 

Campings  100 90 -10% 

Bungalowparken  28 30 +7% 

Hotels 23 25 +9% 

Groepsaccommodaties  25 23 -8% 

B&B’s 94 130 +38% 

Totaal  270 298 +10% 

 

Bron: Vechtdal gemeenten, MarketingOost en eigen inventarisatie van bekende toeristische bedrijven. Bron hotels: horecaDNA, 2017/2012. 

 

De categorie campings is inclusief mini-campings. Bedrijven zijn ingedeeld op basis van hun hoofdactiviteit, zo voorkomen we dubbeltellingen in 

deze tabel. De solitaire bungalows hebben we niet meegenomen.  

*2012: de meeste historische gegevens dateren uit 2012, van een enkele gemeente dateren de gegevens uit 2011 of 2013. 

 

Wat valt op? 

 In de periode 2012-2017 is het aantal accommodaties in het Vechtdal met 10% toegenomen, waarvan de 

meeste groei komt van de categorie B&B (38%).  

 Ook bij hotels (9%) en bungalowparken (7%) zien we een toename van het aantal bedrijven.  

 Het aantal campings is in deze periode met 9% afgenomen. We kunnen daarbij de mini-campings niet apart 

uitsplitsen. Ook het aantal groepsaccommodaties is met 9% afgenomen.  

 

In de provincie Overijssel als geheel (niet opgenomen in tabel 2.3) zien we deels een vergelijkbaar beeld. Tussen 

2012 en 2016 is het aantal campings in Overijssel afgenomen met 8% en met name het aantal 

groepsaccommodaties en bungalowparken toegenomen. Het is niet bekend hoe het aantal B&B’s zich op 

Overijssels niveau ontwikkelt.  

 

We kunnen geen beeld geven van de ontwikkeling van het aantal slaapplaatsen op Vechtdalniveau. Als we gaan 

kijken naar ontwikkelingen op een hoger schaalniveau, dan zien we dat de groei of daling van het aantal bedrijven 

over het algemeen gepaard gaat met een vergelijkbare ontwikkeling in het aantal slaapplaatsen. Het is dus 

aannemelijk dat het aantal slaapplaatsen in het Vechtdal een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorgemaakt als het 

aantal bedrijven.  

 
In deze paragraaf laten we de ontwikkeling van de vraag in de tijd zien, De vraag naar verblijfsrecreatie drukken we 

uit in overnachtingscijfers. De cijfers in deze paragraaf laten zien dat de vraag zich positief ontwikkelt. De 

beschikbare bronnen laten weliswaar verschillende cijfers zien, de richting is echter eenduidig: het aantal 

overnachtingen neemt licht toe, maar niet bij alle accommodatievormen. 
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De eerste bron om naar de ontwikkeling van de vraag te kijken, is de regiomonitor. De vraag naar verblijfsrecreatie 

neemt in het Vechtdal toe. Dat illustreren figuur 2.2 en tabel 2.4. Figuur 2.3 laat zien waar de groei zit: bij welk 

logiestype is sprake van groei en bij welke niet?  

 

Figuur 2.2 Ontwikkeling overnachtingen Vechtdal en Overijssel, index (2014 = 100) 
 

 
Bron: Regiomonitor Overijssel – MarketingOost 2017, totaal overnachtingen, inclusief kleine accommodaties en inkomend toerisme.  

 

Tabel 2.4 Ontwikkeling overnachtingen Vechtdal en Overijssel (x1000) 

 

 2014     2015 2016 

Vechtdal 2.087 2.229 2.187 

Overijssel 6.160 6.665 6.714 
Bron: Regiomonitor Overijssel – MarketingOost 2017, totaal overnachtingen, inclusief kleine accommodaties en inkomend toerisme.  

 
Wat valt op? 

 Het Vechtdal telt in 2016 4,8% meer nachten dan in 2014. In 2015 lag het aantal nachten nog iets hoger maar 

gemiddeld genomen is de lijn sinds 2014 positief: de vraag neemt toe.  

 De vraagt neemt in het Vechtdal echter minder sterk toe dan op Overijssels niveau, zoals figuur 2.2 illustreert.  

 In figuur 2.3 is te zien dat de groei vooral komt door een toename van hotelovernachtingen (NB inclusief 

B&B’s).  

 Ook de bungalows en bungalowparken tonen een stijgende lijn, hoewel minder fors.  

 De campings en groepsaccommodaties laten juist een dalende trend zien. 
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Figuur 2.3 Ontwikkeling overnachtingen Vechtdal naar logiestype, index (2014 = 100) 

Bron: Regiomonitor Overijssel – MarketingOost, 2017, totaal overnachtingen, inclusief kleine accommodaties en inkomend toerisme.  

 

  

 
Een andere bron voor het bepalen van de ontwikkeling van de vraag is de toeristenbelasting. Ook deze bron laat 

een positieve ontwikkeling zien: het aantal overnachtingen in het Vechtdal neemt toe. Figuur 2.4 en tabel 2.5 

illustreren deze ontwikkeling en tonen de ontwikkeling per gemeente.  
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De Regiomonitor Overijsel van MarketingOost geeft informatie over overnachtingen in de Overijsselse regio’s. De 

cijfers over het Vechtdal hebben – deze rapportage – betrekking op de gemeenten Ommen, Hardenberg, Dalfsen, 

Staphorst en Zwolle. De Regiomonitor maakt gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 

die betrekking hebben op verblijfsbezoek van zowel binnen- als buitenlandse gasten.  Het CBS hanteert 

ondergrenzen: hotels / pensions / jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen, campings met ten 

minste vier standplaatsen, bungalowparken en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen. 

‘Kleine’ accommodaties, zoals B&B’s, vakantiewoningen, vallen dus buiten het onderzoek van het CBS. 

MarketingOost corrigeert hiervoor op basis van eigen onderzoek en rekent de gegevens door naar regio’s. In 

verband met de hernieuwde methodiek gaan de cijfers van de Regiomonitor niet verder terug dan 2014. 
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Figuur 2.4 Overnachtingen Vechtdal per gemeente op basis van toeristenbelasting 

 
 

Tabel 2.5 Overnachtingen Vechtdal per gemeente op basis van toeristenbelasting 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Dalfsen 190.207 170.106 178.183 170.453 142.800* 

Ommen 660.000 679.834 693.697 674.013 700.598 

Hardenberg 807.986 815.135 728.165 734.433 1.133.361** 

Staphorst 58.532 50.111 48.496 65.639 79.634 

Zwolle 145.755 149.185 172.125 229.677 256.490 

Totaal aantal nachten 1.862.480 1.864.371 1.820.666 1.874.215 2.374.719 

Bron: Toeristenbelasting – Vechtdal gemeenten.  

*Dit betreft de voorlopige cijfers van de Gemeente Dalfsen voor 2016, bron: GBLT.  

**Gemeente Hardenberg hanteert sinds 2016 een nieuwe systematiek voor het heffen van toeristenbelasting, mogelijk wordt de forse toename 

(deels) veroorzaakt door verschillen tussen de oude en nieuwe systematiek.  

 

Wat valt op? 

 De toeristenbelasting laat een groei zien van de overnachtingen in het Vechtdal, de vraag neemt licht toe.  

 Gemeente Hardenberg laat, na een dip in 2014 en 2015, weer een toename zien van het aantal nachten*.  

 Gemeente Zwolle toont een toename, waarschijnlijk als gevolg van de komst van het Van der Valk Hotel Zwolle 

in 2014.  

 In Staphorst nam in 2013 en 2014 het aantal overnachtingen af; de laatste jaren is de ontwikkeling weer 

positief.  

 Het aantal overnachtingen in gemeente Dalfsen neemt gemiddeld genomen af. Het niveau van 2012 is de 

afgelopen jaren niet meer geëvenaard.  

 In Ommen is sprake van een stijgende lijn in de overnachtingscijfers.  

 
Bezettingsgraden geven de verhouding weer tussen de capaciteit (het aantal slaapplaatsen) en de bezetting (het 

aantal overnachtingen) en geven een indicatie van in hoeverre een markt verzadigd is of niet. Tabel 2.6 geeft de 
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bezettingsgraden weer van Overijssel en het Vechtdal in 2013 en 2015. We kunnen daarmee een vergelijking maken 

van de bezettingsgraden tussen twee jaren en daarmee een inschatting van de ontwikkeling van de 

bezettingsgraden.  

 

Tabel 2.6 Ontwikkeling bezettingsgraden Overijssel en Vechtdal (exclusief Zwolle*) 2013-2015 
 Vechtdal (excl. Zwolle) Overijssel 

 2013 2015 2013 2015 

Campings 8% 6% 8% 6% 

Bungalow op park 24% 15% 27% 16% 

Bungalow los, vakantiehuis 13% 14% 13% 13% 

Hotels 35% 34% 39% 37% 

Groepsaccommodaties 17% 20% 18% 19% 

B&B’s 18% 17% 18% 18% 

 

Bron: Regiomonitor Overijssel – MarketingOost 2017, bedrijvenonderzoek 2015.   

Bezettingsgraden op basis van ‘bedbezetting’. Bij bungalow- en kampeervakanties is de bezetting van de accommodatie / standplaats omgerekend 

naar een ‘bedbezetting’ door de bezetting te delen door de gemiddelde groepsgrootte van vakanties in deze categorieën in Overijsel, namelijk 
respectievelijk 5 en 3 personen (CVO 2014-2016). Deze bezettingsgraden gaan over ‘bedbezetting’, dat betekent bijvoorbeeld dat een hotelbed in 

Overijssel 37% van het jaar bezet is en een slaapplaats op een camping gemiddeld 6% van het jaar bezet is. Een ‘lage’ bezettingsgraad op een 

camping is gebruikelijk omdat campings doorgaans niet het hele jaar geopend zijn en de bezetting uitgedrukt is als ‘bedbezetting’, maar verhuurd 

worden als standplaatsen. 

*Gemeente Zwolle maakt bij de informatie over bezettingsgraden geen deel uit van het Vechtdal. De respons in de regio IJsseldelta (waar Zwolle 

doorgaans toe gerekend wordt in de Regiomonitor) is te gering om Zwolle los te koppelen.  

 

Wat valt op? 

 Gemiddeld genomen is de bezetting van de verblijfsaccommodaties in het Vechtdal in 2015 lager dan in 2013. 

Dat geldt ook voor Overijssel als geheel.  

 De bezettingsgraad van campings in het Vechtdal is in 2015 lager dan in 2013.  

 Datzelfde beeld zien we bij de bungalowparken, maar dan nog in iets sterkere mate.  

 De hotels en B&B’s laten een geringe (negatief) verschil zien in de bezettingsgraden tussen 2013 en 2015.  

 Bij de groepsaccommodaties zijn de bezettingsgraden in 2015 juist fors hoger dan in 2013.  

 Bij de ‘losse’ bungalows en vakantiehuizen is sprake van een iets hogere bezettingsgraad in 2015 t.o.v. 2013.  

 Het beeld in het Vechtdal wijkt niet sterk af van het Overijssels gemiddelde. 

 

Uit gegevens van het CBS blijkt dat de bezettingsgraden in alle categorieën (hotel, camping, bungalow en 

groepsaccommodaties) toenemen in Nederland als totaal. Het Vechtdal lijkt, net als Overijssel als geheel, niet 

datzelfde gunstige beeld te laten, zeker niet bij de campings en de bungalowparken.  

 

 
We kunnen uit de analyse van vraag, aanbod en bezettingsgraden de volgende conclusies trekken: 

 Het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is de afgelopen vijf jaar toegenomen. We zien vooral 

een sterke stijging bij het aantal B&B’s en in beperkte mate bij hotels en bungalowparken. Bij de campings zien 

we juist een sterke daling van het aantal bedrijven, dit geldt ook voor de groepsaccommodaties.  

 De vraag (uitgedrukt in aantallen overnachtingen) laat een voorzichtige groei zien. Vooral bij hotels 

(waaronder B&B’s, die we niet apart kunnen uitsplitsen) zien we een sterke groei van het aantal 

overnachtingen. Net als bij het aanbod zien we bij de campings ook een daling van de vraag en bij 

bungalowparken een lichte groei. Het aantal overnachtingen bij groepsaccommodaties daalt fors.  
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 Kijken we wat dit betekent voor de bezettingsgraden (uiteindelijk de resultante van vraag en aanbod), dan 

lijken de bezettingsgraden over het algemeen een lichte daling te laten zien. Dat is vooral opvallend, omdat 

gemiddeld in Nederland de bezettingsgraden juist licht groeien. Alleen bij de groepsaccommodaties en losse 

bungalows / vakantiewoningen zien we in 2015 een hogere bezettingsgraad dan in 2013. Bij de campings en 

bungalowparken laten de cijfers juist een veel lagere bezettingsgraad zien in 2015 t.o.v. 2013.   

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat we te maken hebben met een markt die onder druk staat. Alhoewel 

de vraag bij de meeste accommodatievormen toeneemt, lijkt het aanbod in veel gevallen harder gestegen dan de 

vraag, waarmee per saldo de bezettingsgraden dalen. We hebben hierbij wel te maken met verschillen per 

accommodatievorm (tabel 2.7). Tevens is het van belang om te beseffen dat de cijfers een gemiddelde laten zien. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat de campings een sterke daling van de bezettingsgraden laten zien. Maar de verschillen 

per camping kunnen groot zijn: bij sommige bedrijven gaat het juist erg goed, zo blijkt uit de door ons uitgevoerde 

vitaliteitsscan (zie hoofdstuk 5).  

 

Tabel 2.7 Overzicht ontwikkeling per accommodatievorm  
 
Categorie Ontwikkeling  Conclusie  

Hotels Ontwikkeling aanbod: lichte 

Ontwikkeling vraag: sterke groei3 

Ontwikkeling bezettingsgraden: 

ongeveer gelijk 

Groei vraag en aanbod lijken 

uiteindelijk redelijk in evenwicht  

Bungalowparken Ontwikkeling aanbod: lichte groei 

Ontwikkeling vraag: lichte groei 

Ontwikkeling bezettingsgraden: 

sterke daling 

Lichte groei van vraag en aanbod 

lijken uiteindelijk te resulteren in 

sterk teruglopende bezettingen. 

Waarschijnlijk is het aanbod sterker 

gegroeid dan de vraag. Het is een 

deelsector die onder druk lijkt te 

staan.  

Campings Ontwikkeling aanbod: redelijke 

daling 

Ontwikkeling vraag: redelijke daling 

Ontwikkeling bezettingsgraden: 

sterke daling 

We zien zowel een daling van het 

aanbod, als een daling van de vraag, 

die uiteindelijk zelfs sterker lijkt te 

dalen. Het is daarmee een 

deelsector die onder druk lijkt te 

staan.  
 Groepsaccommodaties Ontwikkeling aanbod: redelijke 

daling 

Ontwikkeling vraag: redelijke daling 

Ontwikkeling bezettingsgraden: 

lichte groei 

We zien zowel een daling van het 

aanbod, als een daling van de vraag. 

Toch stijgen de bezettingsgraden 

licht, mogelijk omdat het aanbod 

sneller daalt dan de vraag. Daarmee 

is de druk op deze deelsector relatief 

beperkt, maar mogelijk wel 

kwetsbaar, vanwege de dalende 

vraag.  

 
3 Inclusief B&B’s 



 
 

BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD  VECHTDAL VITALIITEITSONDEROZEK, SEPTEMBER 2017 

 
 
 
 

16 

B&B’s  Ontwikkeling aanbod: sterke groei 

Ontwikkeling vraag: sterke groei4 

Ontwikkeling bezettingsgraden: 

ongeveer gelijk  

Sterke groei vraag en aanbod lijken 

redelijk in evenwicht 

 

 

 

  

 
4 Inclusief hotels  
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In dit onderzoek maken we gebruik van de leisure leefstijlen, ontwikkeld vanuit de RECRON Innovatie Campagne. 

De RECRON en Smart Agent Company hebben samen de Recreantenatlas ontwikkeld. De leefstijlen geven inzicht in 

het gedrag en de beleving van recreanten en toeristen op basis van psychologische en sociologische kenmerken. 

Zowel voor de verblijfsrecreatie (toeristen) als voor de dagrecreatie (recreanten) zijn verschillende 

belevingswerelden te onderscheiden. Omdat dit project specifiek gericht is op verblijfsrecreatie maken we alleen 

gebruik van de segmentatie voor toeristen.  

De leefstijlsegmentatie onderscheidt zeven belevingswerelden, ook wel leefstijlen genoemd, met allemaal een 

eigen kleur. Elke kleur staat voor een specifiek vrijetijdsprofiel. Deze ‘leisure leefstijlen’ zijn het uitgangspunt voor 

de analyse van vraag en aanbod voor verblijfsrecreatie in dit onderzoek. De zeven segmenten van de leisure 

leefstijlen zijn weergegeven in onderstaand kader.  

Uitbundig Geel  Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief recreëren. Vaak 

jonge gezinnen. Zoeken graag de gezellige drukte op, recreëren is lekker eten, genieten 

en leuke dingen doen. Beschikken over iets meer budget dan gemiddeld.  

Gezellig Lime  Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Zijn gericht op het eigen gezin, de 

directe leefomgeving. Het gemiddeld inkomen ligt wat lager, zij zijn prijsgevoelig. Een 

braderie of rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen. Veel gezinnen 

met wat oudere kinderen en oudere tweepersoonshuishoudens.  

Rustig Groen  Rustige recreanten. Geen grote wensen, houdt van privacy en rust. Vaak één en 

tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie. Willen de drukte vermijden en 

gaan daarom dus niet graag naar evenementen en grote attracties. In de eigen omgeving 

is genoeg moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Doe maar 

gewoon dan doe je al gek genoeg.  

Ingetogen Aqua  Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende activiteiten. Gaan vaak samen 

met hun partner op stap. Waarderen sportieve en culturele mogelijkheden. Willen 

meedoen met de maatschappij en alle veranderingen die zij daarin zien.  

Sportief en 

Avontuurlijk Paars  

 

Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, 

ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een 

bijzondere ervaring. Cultuur, activiteit en sportiviteit. Ontspannen door sauna of een 

wellness arrangement. Vaker mensen van middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat name één- 

en tweepersoonshuishoudens. Voorkeur voor individuele activiteiten.  

Comfortabel en 

luxe blauw 

 

Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning 

verdienen. Zakelijk en intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht op 

exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is ontspanning en afstand nemen van de 

dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht besteden aan het sociale netwerk (ons 

soort mensen). Jonge één en tweepersoonshuishoudens en huishoudens met oudere 

kinderen.  

Cultureel en 

Inspirerend Rood 

 

Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen zich graag 

buiten de gebaande paden. Vaak hoog opgeleid, maar door het grote aandeel jongeren 

nog niet altijd een hoog inkomen. Recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning 

ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.  
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De zeven segmenten zijn in onderstaande figuur in het model weergegeven. De percentages bij de leefstijlen geven 

de verdeling onder de Nederlanders weer.  

Figuur 3.1 Leisure Leefstijlen voor verblijfsrecreatie 

Bron: RECRON, 2015.   

 

Deze ‘leefstijlen’ zijn het uitgangspunt voor de analyse van vraag en aanbod in het Vechtdal in het volgende 

hoofdstuk. 
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Het profiel van de Nederlandse verblijfstoeristen in het Vechtdal wordt weergegeven in figuur 4.1. Ter vergelijking 

zijn ook de profielen van de gemiddelde verblijfstoerist in Overijssel en Nederland opgenomen. 

 

Figuur 4.1 Omvang van de leefstijlen uitgedrukt in percentages van het totale aantal Nederlandse 
verblijfstoeristen in het Vechtdal (exclusief Zwolle*), Overijssel en Nederland 

 

De gegevens van de Regiomonitor van het Vechtdal hebben we gebruikt om een inschatting te maken van de vraag van de verblijfsrecreanten, door 

de landelijke vraaggegevens te corrigeren op basis van de verhoudingen uit de regiomonitor. MarketingOost gebruikt in haar Regiomonitor de 
dagrecreatieve segmentatie; ook voor de verdeling van verblijfsgasten. De uitgangspunten van het rekenmodel achter deze segmentatie zijn 

anders, omdat bijvoorbeeld de groep gele vakantiegangers (verblijfsrecreatie) in percentage aanzienlijk groter is dan de groep gele dagrecreanten 

(dagrecreatie). 

Bron: Nederland: Leisure Leefstijlen verblijfsrecreatie, 2014, SAMR. Overijssel en Vechtdal: CVO 2015, NBTC-NIPO Research & regiomonitor, bewerking 

Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.  

*Gemeente Zwolle maakt in het consumentenonderzoek waaraan ook de leefstijlen gekoppeld zijn geen deel uit van het Vechtdal. Het is niet 

mogelijk om Zwolle apart te destilleren vanuit dit consumentenonderzoek.  

 

Wat valt op?  

 Uitbundig geel en ingetogen aqua vormen de grootste groepen in het Vechtdal, op enige afstand gevolgd door 

lime. De paarse en rode doelgroep zijn het kleinst in het Vechtdal. 
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 Vooral de aqua en blauwe groep zijn sterk oververtegenwoordigd in het Vechtdal t.o.v. het Nederlands 

gemiddelde. Rood, groen en paars (en in mindere mate de gele doelgroep) zijn juist wat 

ondervertegenwoordigd in het Vechtdal t.o.v. het Nederlands gemiddelde. 

 

 
Op welke leefstijlen heeft het verblijfsrecreatieve aanbod in het Vechtdal de meeste aantrekkingskracht? Om hier 

achter te komen hebben we het aanbod in de regio ‘gekleurd’. De kleuring is gebaseerd op een werkwijze waarin 

we de volgende methoden hebben ingezet: 

 Leefstijlscan verblijfsrecreatie (uitgebreide online vragenlijst) met controle door websitebezoek; óf 

 Bezoek aan de voorziening, inclusief waar mogelijk een gesprek met de ondernemer en/of het personeel.  

 

In veel gevallen hebben we een second opinion van de kleuringen door een collega laten uitvoeren, zodat we tot 

een betrouwbaardere kleuring konden komen.  

 

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft in totaal 180 verblijfsaccommodaties gekleurd56. Deze kleuring hoeft niet 

noodzakelijkerwijs overeen te komen met het leefstijlprofiel van de daadwerkelijke bezoeker aan de voorziening. 

Het resultaat is een expert judgement van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en geeft aan op welke leefstijlen het 

aanbod voornamelijk aantrekkingskracht heeft. 

In deze paragraaf geven we ter illustratie enkele voorbeelden van voorzieningen in de Vechtdal en hun kleuringen. 

Het gaat om vier voorbeelden die aantrekkingskracht hebben op verschillende leefstijlen:  

 

Camping de Kleine Wolf 

Kleuren: geel en lime  

       
Camping de Kleine Wolf is een grootschalige camping waarbij men ook bungalows, chalets, stacaravans en 

vakantiehuizen verhuurt. Er zijn veel faciliteiten aanwezig, zoals een zwembad, midgetgolfbaan, tennisbaan, 

visvijver, zwemvijver en een supermarkt. Tevens is er een ijssalon, snackbar en familierestaurant met uitgebreide 

menukaart aanwezig. Tijdens de vakanties is er een animatieteam dat activiteiten organiseert, zoals zwemdisco’s, 

playbackshows, waterspelen en bosspelen. De vakantieverblijven zijn zeer divers en in verschillende stijlen 

gebouwd. Vooral uitbundig geel waardeert de veelheid aan faciliteiten. Ze vinden het belangrijk dat er voldoende 

te doen is voor de kinderen. Ook gezellig lime wil graag voor ieder wat wils. Ze waarderen net als uitbundig geel de 

veldjes met ontmoetingsmogelijkheden en speelvoorzieningen. Daarnaast heeft de camping verschillende prijzen 

gewonnen, wat een indicatie geeft voor de kwaliteit, iets wat de gele doelgroep erg kan waarderen.  

 
5 Het gaat hier om mono-functies (dus: een camping, een bungalowpark, een hotel etc.), en omdat er ook een aantal multifunctionele bedrijven in het 

Vechtdal bestaan, gaat het in totaal om minder bedrijven (156).  
6 Hierbij zijn het de losse vakantiewoningen niet meegenomen. De capaciteit is redelijk beperkt.  
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Sandton Hotel Pillows  

Kleuren: blauw en paars 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandton Hotel Pillows is een luxe boetiek hotel waar gastronomie erg belangrijk is. Het hotel is kleinschalig en 

persoonlijk. De gastronomie wordt gekenmerkt door het gebruik van lokale specialiteiten en seizoensproducten. 

De gasten kunnen kiezen voor een wekelijks wisselend verassingsmenu, dit kan de paarse doelgroep, die van 

verassingen houdt, erg waarderen.  Gasten kunnen genieten van de rust, de ruime kamers of suites, de sauna of de 

fitnessruimte. Voor de blauwe leefstijl is het boetiek hotel hiermee een zeer aantrekkelijke locatie, waarmee hun 

behoefte aan een tot in de puntjes verzorgd, stijlvol verblijf wordt bevredigd. Het hotel heeft een klassieke, luxe 

uitstraling met paarse elementen zoals de bar. Er komen vooral veel zakelijke gasten naar het hotel omdat het in 

hartje Zwolle ligt dichtbij het station. Het hotel is daarnaast constant bezig met vernieuwingen. Er wordt een 

nieuwe serre gebouwd met een lounge, een eigentijdse zithoek die buiten wordt gecreëerd. Deze vernieuwingen 

zijn, in combinatie met de luxe aankleding en de wellness voorzieningen met aandacht voor gezondheid, tevens 

aantrekkelijk voor de paarse doelgroep.  

  

De Zonnehorst  

Kleuren: rood en aqua 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch-dynamisch gemengde boerderij de Zonnehorst, gelegen in Punthorst, heeft meerdere functies zoals een 

minicamping met trekkershut, een tuinderij, boerderijwinkel, een zorgboerderij en een multifunctionele ruimte die 

wordt verhuurd voor workshops aan bijvoorbeeld natuurverenigingen en bijenverenigingen, workshops die passen 

bij de aqua doelgroep. Het bedrijf is aangesloten bij ECEAT, een stichting die kamperen op biologische boerderijen 

in Europa vorm heeft gegeven. Achter op het tuinperceel zijn een aantal kampeerplaatsen gecreëerd. Faciliteiten 

zijn een toilet en douchegelegenheid in de schuur en een slecht weer ruimte. De camping richt zich vooral op de 

avontuurlijke en rustzoekende kampeerder die houdt van back to basic kamperen, dit past goed bij de rode 

doelgroep. Ook het biologische en duurzame aspect past erg goed bij deze doelgroep. Gasten kunnen meewerken 
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op de boerderij en op deze manier meer kennis vergaren over biologisch tuinieren, iets wat zowel de rode als aqua 

doelgroep aanspreekt.  

 

Residence Belmonde  

Kleur: groen  

Residence Belmonde is een bungalowpark met 155 chalets, alle woningen zijn in particuliere eigendom. Alle 

eigenaren zijn lid van de VVE, die het onderhoud op het park verzorgt. Ieder chalet heeft een eigen privé 

parkeerplaats en een schuurtje. De chalets en groenafscheiding zien er ongeveer hetzelfde uit, men wil eenheid. De 

eigenaren zijn vooral ouderen. Mensen komen vooral voor rust, natuur en houden van privacy, kenmerken van de 

groene doelgroep. Door het plaatsten van heggen tussen de verschillende chalets hebben de gasten veel privacy. 

Faciliteiten op het park zijn o.a. een buitenzwembad, tennisbaan een visvijver en een jeu de boulesbaan.   

 

In deze paragraaf geven we de kleuring van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal op kaart weer. Op de kaart staan 

dus alle accommodaties geografisch weergegeven met hun overwegende ‘leefstijlkleur’. Het betreft hier de 

steekproef van 156 bedrijven of 180 voorzieningen.  

 

Onderstaand geven we eerst een kaart van alle voorzieningen in het Vechtdal, waarbij we onderscheid maken in de 

verschillende soorten accommodaties. Vervolgens hebben we een kaart opgenomen waarop alle accommodaties 

op leefstijlkleur staan weergegeven. Op de kaart maken we een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige 

voorzieningen. Doel hiervan is om enig inzicht te geven in de kleuring van grotere en kleinere bedrijven. Voor de 

overzichtelijkheid en leesbaarheid van de kaarten hebben we ons beperkt tot twee categorieën: 

 Kleinschalig: voorzieningen tot 100 bedden/slaapplaatsen. 

 Grootschalig: voorzieningen met meer dan de bovengenoemde bedden/slaapplaatsen7.. 

 
7 Deze afbakening kan men uiteraard ter discussie stellen, maar de afbakening is niet bedoeld om een definitie te stellen voor grootschalige en 

kleinschalige accommodaties, maar enkel en alleen om een onderscheid te maken ten behoeve van de kaarten en zo het beeld enigszins te 

nuanceren. 
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In onderstaande figuur geven we het aanbod in het Vechtdal weer. Zowel in absolute aantallen (het aantal 

keuzemogelijkheden per leefstijlkleur) als in percentages (% bedden die aantrekkelijk zijn voor een bepaalde 

leefstijlkleur).  

Figuur 4.2 Kleuring capaciteit Vechtdal 

 
Bijvoorbeeld als volgt te lezen: 3% van de bedden zijn aantrekkelijk voor de rode leefstijl. Het betreft 21 gekleurde accommodaties. Let op: één 

bedrijf is in veel gevallen aantrekkelijk voor meerdere leefstijlen.  

 

De meeste slaapplaatsen zijn aantrekkelijk voor de lime, gele en groene groepen, op enige afstand gevolgd door 

de aqua groep. Voor de groepen blauw, paars en rood is een beperkt aantal bedden aantrekkelijk.  

 

Relatief veel bedrijven hebben aantrekkelijk aanbod voor de rustig groene en ingetogen aqua groep; het betreft 

hier echter wel relatief kleinschaligere bedrijven; vooral bij de aqua groep vertaalt dat zich in relatief minder 

slaapplaatsen. Daarnaast zijn er relatief veel bedrijven voor de leefstijlen ‘gezellig lime’ en ‘uitbundig geel’, die 

gemiddeld juist weer wat groter zijn. 

 

In onderstaande figuren geven we de kleuring van het aanbod weer per accommodatievorm in het Vechtdal (naar 

capaciteit). Allereerst doen we dat in absolute aantallen, zodat ook zichtbaar wordt wat de impact van de 

verschillende vormen op het totale aanbod is (NB het gaat hierbij enkel om de bedrijven uit de steekproef = 156). 

Vervolgens geven we het relatief weer, zodat de verdeling binnen elke accommodatievorm helder zichtbaar is.  
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Figuur 4.3 Kleuring per accommodatievorm, met verschil in capaciteit 

 
 
Figuur 4.4 Kleurverdeling per accommodatievorm 

 
Wat valt op: 

 Bed & Breakfasts vormen een relatief beperkt aanbod in het totaal. De B&B’s zijn met name aantrekkelijk voor 

de groene, aqua en rode doelgroep. Voor de blauwe, lime en gele doelgroep is er nauwelijks aantrekkelijk B&B-

aanbod in het Vechtdal.  

 Hotels staan in deze steekproef qua aantal bedden op de derde plek. Hier valt met name op dat de hotels 

aantrekkelijk zijn voor de blauwe doelgroep, gevolgd door de groene en aqua groep. Er is geen aantrekkelijk 

hotelaanbod voor rood, en ook de paarse, lime en gele leefstijlen vinden relatief weinig aantrekkelijk 

hotelaanbod in het Vechtdal.  

 De groepsaccommodaties in het Vechtdal zijn met name aantrekkelijk voor de gele, lime en aqua leefstijlen. 

Voor de rode, blauwe en paarse leefstijlen is het aanbod beperkt. 
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 Ook op bungalowparken vinden we veel groen en aqua aanbod, gevolgd door geel en lime. We zien nauwelijks 

blauwe, rode of paarse bungalowparken.  

 Tot slot zien we dat de campings vooral aantrekkelijk zijn voor geel en lime. De campings bieden verreweg de 

meeste slaapplaatsen aan.  

 Minicampings zijn vooral aantrekkelijk voor de lime, groene en aqua doelgroep. Ze vormen een klein aandeel in 

het aanbod aan slaapplaatsen.  

 

In onderstaande figuren geven we de kleuring van het aanbod weer per gemeente (naar slaapplaatscapaciteit). 

Allereerst doen we dat in absolute aantallen, zodat ook zichtbaar wordt dat het aanbod per gemeente qua omvang 

sterk verschilt (NB het gaat hierbij enkel om de bedrijven uit de steekproef). Vervolgens geven we het relatief weer, 

zodat de verdeling van slaapplaatsen binnen elke accommodatievorm helder zichtbaar is.  

 
Figuur 4.5 Kleuring per gemeente, met verschil in capaciteit 
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Figuur 4.6 Kleurverdeling per gemeente 

 
 

We zien redelijk grote verschillen tussen de kleuringen in de gemeenten.  

 Vooral Zwolle (met een relatief laag aantal slaapplaatsen) laat een afwijkend profiel zien. Zwolle heeft relatief 

veel slaapplaatsen voor blauw en paars. De gele groep vindt in deze gemeente relatief weinig aantrekkelijk 

aanbod ten opzichte van de andere gemeenten en de rode groep kan zelfs helemaal geen aantrekkelijk aanbod 

in Zwolle vinden. Dat laatste is opvallend, omdat de rode doelgroep zich waarschijnlijk tot de stedelijke reuring 

van Zwolle aangetrokken zal voelen.  

 Ommen heeft de meeste bedden. De bedrijven zijn met name aantrekkelijk voor groen, geel, lime en aqua. 

Staphorst heeft veel minder capaciteit dan Ommen, maar laat een vergelijkbaar profiel zien. Dat geldt ook voor 

Dalfsen.  

 In Hardenberg, eveneens relatief veel slaapplaatsen, zijn de leefstijlen geel en lime oververtegenwoordigd en 

worden zowel de paarse als rode gast niet voorzien. Ook de aqua groep vindt maar weinig aantrekkelijk 

aanbod in Hardenberg. 

De product life cycle van het toeristisch-recreatief product kan over het ‘leefstijlmodel’ worden gelegd, zie figuur 

4.8. Introducties van nieuwe producten en/of innovaties worden vaak het eerste geadopteerd door de rode en 

paarse leefstijlen. In marketingtermen gaat het hier om de ‘early adopters’. Vervolgens zien we dat nieuwe 

producten en concepten, indien ze door een grotere groep worden opgepakt, als een soort slinger door het model 

worden geadopteerd. In marketingtermen: na de ‘early adopters’ in de groeifase komt de ‘majority’. Om te 

voorkomen dat een toeristische voorziening vervolgens ‘wegzakt’ in de product life cycle kan de ondernemer 

ervoor kiezen te blijven vernieuwen. Hij of zij kan er echter ook voor kiezen om de onderneming op langere termijn 

te laten meeglijden door de product life cycle. Vernieuwing is dan van minder belang, maar onderhoud en een 

aangepaste marketingstrategie op andere doelgroepen uiteraard wel.   
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Figuur 4.7 De ‘product life cycle’ van het toeristisch-recreatief product binnen de 

leefstijlsegmentatie 
 

 

De zwarte lijn betreft het Vechtdal. De witte pijl is de normale ‘product life cycle’.  

 

Kijken we naar het verblijfsrecreatieve aanbod in het Vechtdal, dan zien we dat de nadruk vooral ligt op de 

rechterkant van het model (zwarte lijn). Voor de linkerkant van het model (de profielen rood, paars en blauw) is 

relatief weinig aantrekkelijk aanbod te vinden in het Vechtdal. Vernieuwing van het product is een aandachtspunt 

voor de sector.  

 

In de vorige paragrafen hebben we de vraag (paragraaf 4.1) en het aanbod (paragraaf 4.2) voor de regio Vechtdal 

‘gekleurd’. In deze paragraaf zetten we vraag en aanbod tegen elkaar af.  

 

In onderstaand figuur zetten we vraag en aanbod tegen elkaar af op index, waarbij de bezoeker aan het Vechtdal = 

100. Met andere woorden: een index boven de 100 duidt op relatief veel voorzieningen ten opzichte van de vraag, 

een index onder de 100 duidt op relatief weinig voorzieningen ten opzichte van de vraag8. 

 

 

  

 
8 Het gaat hier om een kwalitatieve analyse, waarbij we de kleurverdeling van de bezoeker afzetten tegen de kleurverdeling van het aanbod. Het is 

uiteraard belangrijk te beseffen dat een ‘ondervertegenwoordigd aanbod’ niet automatisch betekent dat er ook marktruimte is voor het betreffende 

segment. Daarvoor zijn de kwantitatieve gegevens uit dit onderzoek ook van belang. In hoofdstuk 2 concludeerden we al dat de markt gemiddeld 

genomen onder druk staat in het Vechtdal, vooral als het gaat om kampeer- en bungalowbedrijven.  
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Figuur 4.8 Vraag en aanbod leefstijlen tegen elkaar afgezet. Vechtdal 

 

 
 

We kunnen hieruit de volgende conclusies trekken9: 

 Voor de rustig groene, gezellig lime en uitbundig gele doelgroep is er relatief veel aanbod in het Vechtdal 

ten opzichte van de vraag van de toerist.  

 Voor de blauwe, paarse, rode en aqua leefstijlen lijkt er juist relatief weinig aanbod te zijn in het Vechtdal 

ten opzichte van de vraag.  

 

Om deze gegevens in een bredere context te plaatsen hebben we een vergelijking gemaakt met andere regio’s waar 

wij ook onderzoeken hebben uitgevoerd (tabel 4.1).  

 

  

 
9 We moeten een kleine kanttekening maken: in de vraaganalyse hebben we de gegevens van Zwolle niet mee kunnen nemen, omdat deze in het 

consumentenonderzoek niet tot de regio Vechtdal behoren. De kleuring van het aanbod is echter ‘eenzijdig’, dat het zeer bepalend is voor de 

uitkomsten van de vraag-aanbodanalyse. Zelfs al zouden de vraaggevens van Zwolle sterk afwijken van de rest van de regio Vechtdal,  dan nog 

vinden we het uitermate aannemelijk dat de uitkomsten van de vraag-aanbodanalyse inclusief Zwolle tot dezelfde conclusies zou leiden.   
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Tabel 4.1 Vergelijking aanbod in verschillende regio’s t.o.v. het Vechtdal  
Regio  Verschil aanbod t.o.v. Vechtdal  

Drenthe  Meer groen en paars aanbod  

Minder geel aanbod  

Noordoost Twente  Meer groen aanbod  

Minder geel, paars en blauw aanbod  

Veluwe  Meer groen, rood en paars aanbod  

Minder geel en lime aanbod  

Friesland  Meer groen aanbod  

Veel minder aqua en lime aanbod  

 

Als we de gegevens van het Vechtdal vervolgens relateren aan de accommodatievorm, kunnen we de volgende 

conclusies trekken10: 

 

Tabel 4.2 Verdieping van de ontwikkelingsmogelijkheden per leefstijlkleur 
 

Leefstijlen  Belangrijkste kansen liggen bij:  

Cultureel en inspirerend rood Hotels, bungalowparken, groepsaccommodaties en 

(mini)campings 

Uitbundig geel B&B’s, hotels, bungalowparken en minicampings 

Gezellig lime B&B’s en hotels   

Rustig groen In geen enkele sector  

Ingetogen aqua Campings   

Comfort en luxe blauw Campings, bungalowparken   

Sportief en avontuurlijk paars (Mini) Campings, bungalowparken   

 

 
Recreanten en toeristen komen niet alleen voor de toeristisch-recreatieve voorzieningen naar een bepaalde regio. 

De identiteit van het gebied is ook van belang voor de aantrekkingskracht op verschillende doelgroepen. We 

beschrijven deze identiteit in de vorm van Unique Selling Points (USP’s) en vervolgens naar de aantrekkingskracht 

op de verschillende leefstijlgroepen. 

 

Om de identiteit van het Vechtdal te omschrijven hebben we de kernkwaliteiten gebruikt uit het Vechtdalkompas 

(2013). Het Vechtdalkompas is een visiedocument opgesteld door de Vechtdal gemeenten en Vechtdal Marketing en 

ondernemers en organisaties met daarin een meerjarige koers voor de vrijetijdseconomie. In het Vechtdalkompas 

worden de volgende kernkwaliteiten genoemd:  

 Kampeerregio met kwaliteit 

 Unieke buitenspeelplaats 

 Gevarieerdheid in decor: natuur en cultuurhistorie 

 Rijk aanbod aan streekproducten 

 Water als verbindend element  

 ‘Alle Tijd’ beleving  

 
10 Hierbij hebben we rekening gehouden met het feit dat de verschillende leefstijlen ook nog verschillen in hun accommodatievoorkeur; we hebben 

daarvoor gekeken naar de landelijke cijfers, omdat deze uitsplitsing niet op het niveau van Overijssel beschikbaar is. Omdat de kleuring van het 

aanbod echter zeer bepalend is, zijn de conclusies naar onze verwachting zeker ook houdbaar voor het Vechtdal.  
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Foto: Greg Theulings 

Aantrekkingskracht voor leefstijlen 

Het is relevant om te kijken welke leefstijlen zich met name aangetrokken zullen voelen tot de kernkwaliteiten van 

het Vechtdal. Daarbij moeten we erg voorzichtig zijn, omdat het lastig is om de identiteit van een gebied te 

‘kleuren’. Zo kunnen de kernkwaliteiten natuur en cultuurhistorie voor elke leefstijl aantrekkelijk zijn, maar hangt 

dit voornamelijk af van de wijze waarop deze invulling krijgen. 

 

Zoals aangegeven wordt de positionering ‘Vechtdal Overijssel. Alle Tijd’ gebruikt. Vechtdal Marketing heeft ervoor 

gekozen om twee speerpunten verder uit te werken in de campagnes ‘Buitenzijn’ met de campagne Verrukkelijk 

Vechtdal en ‘Buitenspelen’.  

Profilering Vechtdal Overijssel in woordbeleving:  

 Strek je benen, leg je handen onder je hoofd en voel het kabbelen van water terwijl je lekker ligt weg te 

dommelen in je sloepje. Vechtdal Overijssel; alle tijd om te relaxen.  

 Pap kom gauw! Je raadt nooit wat ik met m’n handen heb gevangen aan de kant van de rivier! Vechtdal 

Overijssel; alle tijd voor het gezin. 
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Profilering Vechtdal Overijssel in beeldbeleving: 
 

 

 

 

 

Aangezien het Vechtdal een duidelijke keuze heeft gemaakt om zicht te richten op twee leefstijlen zullen we deze 

hieronder beschrijven.  

 

De campagne Buitenzijn richt zich op de doelgroepen die met name in het (vroege) voorjaar en de (late) 

herfst naar het Vechtdal komen:  Ingetogen aqua 

Dit zijn breed geïnteresseerde mensen op het gebied van cultuur. Zij denken na wat zij kunnen betekenen voor de 

maatschappij. Vaak zijn het mensen die weer tijd voor zichzelf hebben, omdat hun kinderen die het huis al uit zijn. 

Bij deze doelgroep horen inspirerende maar ook wel rustige activiteiten. Ze houden ook van sportieve activiteiten 

zoals fietsen en wandelen. In de slipstream van deze groep komt ook ‘Rustig groen’.  

 

De campagne Buitenspelen richt zich op gezinnen met jonge kinderen, maar ook opa’s en oma’s met 

kleinkinderen.  Uitbundig geel 

Echte levensgenieters, die houden van gezamenlijk actief en sportief recreëren. Ze zoeken graag de gezellige drukte 

op. Recreëren is voor hen lekker eten, leuke dingen doen en genieten. Deze groep is met name in (en rond) het 

zomerseizoen op pad.  

(Bron: Vechtdal Marketing).  

 

 

Vanaf 2019 wordt vliegveld Lelystad vergroot. In Overijssel en het Vechtdal maken inwoners, ondernemers, 

recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders zich zorgen over de aanvliegroutes. Op 

ongeveer een kilometer hoogte zullen zes keer per uur vliegtuigen overvliegen. De zorgen gaan over geluidshinder 

voor bewoners, recreanten en de natuur. En de effecten van laagvliegen op veiligheid, gezondheid en natuur. Er is 

een petitie opgesteld die door 20.428 mensen is ondertekend (petities.nl Red Overijssel, bezocht op 27-06-2017). 

Ook bij de ondernemers in het Vechtdal is dit een onderwerp dat speelt. Daarnaast kan vliegveld Lelystad natuurlijk 

ook kansen bieden voor de regio waar het gebied op in kan spelen, het kan bijvoorbeeld meer buitenlandse 

bezoekers naar het gebied trekken. Vechtdal Marketing kan hier in de promotie op inzetten.  

 

Op dit moment is er geen breedbandinternet in het gehele buitengebied van het Vechtdal. Glasvezel Buitenaf heeft 

de ambitie uitgesproken om niet alleen de inwoners van de kernen toegang te bieden tot het netwerk van de 

toekomst, maar ook de huishoudens en bedrijven in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Om de gasten die 

naar het Vechtdal komen internet te kunnen bieden in het buitengebied is dit belangrijk. Veel ondernemers vinden 
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het belangrijk om de gasten een WiFi verbinding te kunnen bieden en dit nemen gasten ook steeds vaker mee in de 

keuze voor een accommodatie.  

De Provincie heeft het voornemen om nieuwe windmolens te plaatsen in de gemeente Staphorst. Om aan de 

afgesproken taakstelling van het Rijk te voldoen zal er voor 2020 nog voor 10,5 MW (drie tot vier windturbines) aan 

plannen gerealiseerd moeten worden. In Staphorst zijn er plannen om in overleg met agrariërs vier windturbines 

langs de A28 te plaatsen. Het gebied tussen Zwolle en Staphorst is 'provinciaal zoekgebied' als het gaat om 

windenergie. Er staan al elf molens: drie in Staphorst, vier in Dalfsen en vier in Zwolle. Overijssel gaat overigens ook 

in gesprek met overige gemeenten in de provincie om initiatieven te bevorderen en te versnellen. Sommige 

ondernemers maken zich zorgen over de gevolgen voor hun onderneming.  

 

Bron: Stentor.  

 

Bovengenoemde ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio, 

alhoewel het moeilijk in te schatten is hoe groot de invloed is. De toegang tot breedband-internet is van belang om 

de sector vitaal te houden. Immers: toeristen vinden toegang tot snel internet steeds belangrijker. De 

ontwikkelingen rondom het vliegveld en de windmolens kunnen mogelijk een bedreiging vormen voor de 

aantrekkelijkheid van de regio.   
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Op basis van dit hoofdstuk kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 Het verblijfsrecreatieve aanbod in het Vechtdal is tamelijk eenzijdig als we kijken naar de aantrekkelijkheid 

voor de leefstijlen. Vooral de groepen geel, lime en groen vinden aantrekkelijk aanbod terug. Het aanbod voor 

de groepen rood, blauw en paars is uitermate beperkt, ook als we dat vergelijken met veel andere regio’s in 

Nederland. Dat betekent dat vernieuwing van het aanbod een aandachtspunt in de regio is.  

 In relatie tot vraag zien we dat (naast de genoemde groepen rood, blauw en paars) de aqua groep de grootste 

groep bezoekers in het Vechtdal betreft, maar vindt maar een beperkt aanbod.  

 Vechtdal Marketing heeft in haar propositie voor het Vechtdal voor twee groepen gekozen: geel en aqua. Over 

deze twee groepen kunnen we de volgende conclusies trekken:  

o Geel. Deze groep vindt veel verblijfsrecreatief aanbod in de regio, maar komt juist minder naar de 

regio toe. De uitdaging voor deze groep lijkt om vooral het aantrekkelijke aanbod in de regio onder de 

aandacht te brengen11. 

o Aqua. Deze groep komt juist al veel naar de regio toe, maar er liggen hier nog kansen voor verdere 

ontwikkeling in het verblijfsrecreatief aanbod, vooral op de campings. 

 Toekomstige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie lijken het meest kansrijk voor de groepen rood, paars, 

blauw en aqua. In hoofdstuk 6 geven we korte illustraties van welke accommodaties bij dit soort 

ontwikkelingen zouden kunnen passen.  

 

 

 
Foto: Anna’s Hoeve, Ommen. 

  

 
11 NB het gaat hierbij uiteraard ook om het dagrecreatieve aanbod. Dat hebben we in dit onderzoek niet meegenomen. 
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Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en het toekomstperspectief van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal hebben we 

onze vitaliteitsscan12 ingezet. De vitaliteitsscan betreft een set van vragen over de kwaliteit en het perspectief van 

het bedrijf.  

 

Kwaliteit 

Om te bepalen wat de kwaliteit van het bedrijf recreatiepark is, hebben we onder andere gekeken naar de volgende 

onderwerpen: gasttevredenheid, onderhoud en uitstraling van het bedrijf, promotie en marketingacties en het 

ondernemerschap (heeft de ondernemer/ Vereniging van Eigenaren visie en sturing op het bedrijf, wordt er 

samengewerkt, etc.). 

 

Perspectief 

Om het perspectief van een bedrijf of recreatiepark te bepalen hebben we onder andere gekeken naar de visie van 

de ondernemer op de markt, ambities en investeringsplannen voor de toekomst, de financiële situatie, de bezetting 

van de accommodaties en het bedrijfsresultaat.  

 

Op basis van de scores op kwaliteit en perspectief hebben wij de bedrijven ingedeeld in ons ‘vitaliteitsmodel 

kwaliteit en perspectief’, zie figuur 5.1 op de volgende pagina.  

 

Score kwaliteit en perspectief 

De bedrijven en parken hebben op basis van de vitaliteitsscan een score van -10 (heel negatief) tot +10 (heel 

positief) gekregen op de parameter kwaliteit en op de parameter perspectief. Al met al hebben we 90 bedrijven 

(60%) in het kader van het onderzoek meegenomen en al deze bedrijven hebben we daadwerkelijk bezocht. De 

steekproef verschilt enigszins per accommodatievorm: 

 Bungalowparken. Steekproef = 84% 

 Campings. Steekproef = 58% 

 Hotels. Steekproef = 54% 

 

 
De resultaten staan beschreven in dit hoofdstuk en zijn vooral gebruikt om de bedrijven in te delen op het gebied 

van kwaliteit en perspectief. Zo kunnen we de 90 bedrijven inschalen in door ons ontwikkelde vitaliteitsmodel, zie 

 
12 De vitaliteitsscan is uitsluitend ingezet bij de kampeer- en bungalowbedrijven en hotels. We hebben dat op de volgende wijze gedaan: 

- Uitzetten online vragenlijst. 20% van de ondernemers, parkmanagers of VvE’s vulden deze vragenlijst online in. We hebben al deze bedrijven 

vervolgens aanvullend bezocht, om ook zelf een indruk te krijgen van het bedrijf. Ondernemers, parkmanagers of VvE’s waren de meest voorkomende 

partijen die de vragenlijst invulden. In sommige gevallen ging het om een coöperatie, een stichting of een mandeligheid. 

- Afnemen face-to-face enquêtes. Omdat niet elke ondernemer of VVE de online vragenlijst had ingevuld, hebben we aanvullend face-to-face 

enquêtes afgenomen, uiteraard in combinatie met een bedrijfsbezoek.  
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figuur 5.1. Elk bedrijf of recreatiepark kent zijn eigen positie in het model en heeft een eigen bijzondere situatie. 

Voor de analyse hebben we de bedrijven echter geclusterd in vier hoofdgroepen, die we in figuur 5.1 weergeven en 

daaronder beschrijven. Figuur 5.1 laat ook de omvang en het type bedrijf zien.  

 

Figuur 5.1 Vitaliteitsmodel indeling in groepen, type bedrijven en capaciteit 

 

 
 
Legenda indeling in groepen: Donkergroene omlijning: de voorhoede | Lichtgroene omlijning: de middenmoters | Oranje omlijning: de 

zorgenkindjes | Rode omlijning: de achterblijvers (8 %). De zwarte stippellijn geeft de scheiding tussen middenmoters hoog en middenmoters laag 

aan.  

 

Legenda vormen punten: Driehoek: Klein, 0-75 slaapplaatsen | Vierkant: Middelgroot, 75-450 slaapplaatsen | Rond: Groot, 450+ slaapplaatsen.  
 

Legenda kleuren punten: Donkerblauw: Camping |  Lichtblauw: Minicamping |  Rood: Bungalowpark | Oranje: Combinatie: Camping/ 

bungalowpark/groepsaccommodatie | Groen: Hotel.  
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De voorhoede (14% van de bedrijven: 13 bedrijven, 30% van de bedden)  

Dit betreft de bedrijven die er zeer goed voorstaan. Ze hebben een goede tot uitstekende kwaliteit en ook hun 

perspectief is zeer gunstig. Er is bij deze bedrijven geen reden tot zorg en ze hebben veelal een voorbeeldfunctie 

voor de regio. 

 

Type bedrijven  Het gaat met name om campings en enkele combinatieparken (bungalowpark/ 

camping/groepsaccommodatie). Ook drie hotels vallen binnen deze categorie.  

Capaciteit  Het betreft vooral grootschalige bedrijven met veel slaapplaatsen. Een aantal middelgrote 

bedrijven, dit betreft hotels.  

Kwaliteit  

 

 Exploitatie: Alle bedrijven worden commercieel geëxploiteerd en vormen (op 1 bedrijf 

na) het hoofdinkomen voor de ondernemer.  

 Werkgelegenheid: De meeste bedrijven zijn grote werkgevers en hebben dus veel 

medewerkers in dienst. De meeste bedrijven hebben meer dan 10 fte werknemers in 

vaste dienst en bijna alle bedrijven hebben seizoen arbeidsplaatsen, waarvan het 

merendeel meer dan 10 fte.  

 Tevredenheid gast: Alle bedrijven meten de tevredenheid van de gast, via een vragenlijst 

of face to face.  

 Veranderingen in de markt: De bedrijven zijn zich bewust van veranderingen in de markt 

en spelen daarop in. Veranderingen die veel naar voren komen zijn de grotere vraag 

naar luxe en de gasten zijn veeleisender en mondiger geworden.  

 Doelgroep: De bedrijven kennen hun doelgroep (veelal vrij specifiek) en spelen goed in 

op de wensen van hun gasten.   

 Gastoordeel: Gemiddeld ontvangen de bedrijven op beoordelingssites een 8,5.  

 Onderhoud: De accommodaties zijn uitstekend verzorgd.  

 Ondernemerschap: De mate van ondernemerschap (visie, initiatief, conceptueel, 

ondernemend) is uitmuntend of goed.  

Perspectief  

 

 Permanente bewoning: Er vindt vrijwel geen permanente bewoning plaats op deze 

bedrijven.  

 Bezetting: De bezetting wordt voornamelijk als goed weergegeven (een enkele keer 

redelijk), dit geldt voor toeristische staanplaatsen, kamers en de verhuur van eenheden. 

Bij de jaarplaatsen wordt ook een enkele keer redelijk en slecht weergegeven.  

 Bedrijfsresultaten: Het vertaalt zich in gunstige bedrijfsresultaten; alle bedrijven zien de 

toekomst ook financieel gunstig tegemoet.  

 Toekomst: (Fors) stijgende toekomstverwachting.  

 Investeringen: De ondernemers hebben plannen om (fors) te investeren in hun bedrijf. 

Acht van de tien bedrijven geven aan gemiddeld meer dan € 100.000 per jaar te 

investeren, twee bedrijven investeren tussen de €50.000-€100.000 per jaar. Daarbij 

lopen ze nauwelijks tegen (grote) problemen op die de investeringen of uitbreidingen in 

de weg staan.  

 Omgeving en veiligheid: Er zijn weinig issues die spelen in de omgeving en betreffende 

veiligheid bij deze bedrijven.  

 Sturing: omdat de bedrijven bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, heeft de ondernemer 

ook een hoge mate van sturing (op kwaliteit, onderhoud, oneigenlijk gebruik etc.).   

 Bedrijfsopvolging: een duidelijk aandachtspunt bij de voorhoede is de bedrijfopvolging. 

Maar liefst 5 bedrijven uit deze groep hebben ons laten weten dat zij nog geen opvolger 

hebben gevonden en zich zorgen maken over de toekomst als het gaat om 
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bedrijfsopvolging. We komen het probleem van de bedrijfsopvolging, toevallig, relatief 

vaak tegen bij de voorhoede. 

Leefstijlen  

 

Qua leefstijlen is deze groep divers. We zien echter opvallend veel bedrijven die 

aantrekkelijk zijn voor de leefstijlen geel en lime. Daarnaast zien we veel rood en aqua in 

deze groepen.  

Overige 

kenmerken 

Het merendeel van de interviews is gehouden met eigenaren van bedrijven. De gemiddelde 

leeftijd van de ondernemer is 51 jaar. Meer dan de helft van de bedrijven is het gehele jaar 

geopend. De meeste bedrijven in deze groep zijn geen onderdeel van een concern. Alle 

bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemiddelde oppervlakte van 

de bedrijven is 33 hectare.  

Opgaven  De opgave voor deze bedrijven om hun koppositie vast te houden en vooral te blijven 

ontwikkelen en vernieuwen.  

 

De middenmoters (57% van de bedrijven: 51 bedrijven, 49% van de bedden) 

Verreweg de grootste groep bedrijven in het Vechtdal. Belangrijk om te beseffen is dat er binnen deze grote groep 

wel duidelijke verschillen zitten; het ene bedrijf is duidelijk vitaler dan het andere bedrijf. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om deze bedrijven in te delen in twee onderdelen: middenmoters hoog en middenmoters laag.  

Middenmoters Hoog (46% van de bedrijven: 41 bedrijven, 41% van de bedden)  

Dit betreft de grootste groep en dit is tevens een diverse groep. Het betreft vitale bedrijven, die een kwalitatief 

voldoende tot goed product bieden aan hun gasten. Ook het perspectief voor de toekomst is positief. 

 

Type bedrijven  Het betreft een diverse groep. Bijna alle hotels in het onderzoek vallen binnen deze 

categorie. We vinden ook veel campings en groepsaccommodaties in deze categorie. 

Daarnaast vinden we in deze groep een aantal minicampings en bungalowparken.  

Capaciteit  We vinden zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven binnen deze groep.  

Kwaliteit  

 

 Exploitatie: Bijna alle bedrijven worden commercieel geëxploiteerd, op drie 

uitzonderingen na (het betreft allen VvE’s). Het betreft veelal een hoofdactiviteit, 

alhoewel er zich ook een aantal bedrijven (veelal minicampings) in deze categorie 

bevinden waarbij de accommodatie niet het hoofdinkomen vormt. 

 Werkgelegenheid: Qua werkgelegenheid zien we een zeer fluctuerend beeld: sommige 

bedrijven hebben veel personeel, andere bedrijven juist weer helemaal niet. Gemiddeld 

hebben de bedrijven 5,0 fte in vaste dienst en werken er 4,0 fte als seizoensmedewerker, 

als zijn er ook veel bedrijven zonder seizoensmedewerkers en een deel met meer dan 10 

fte.  

 Tevredenheid gast: Bijna alle bedrijven meten de tevredenheid van de gast, via een 

vragenlijst of face to face.  

 Veranderingen in de markt: De ondernemers zijn over het algemeen goed op de hoogte 

van ontwikkelingen in de markt en de meesten springen daar ook wel op in. Wat vooral 

naar voren komt is dat gasten kritischer zijn geworden de afgelopen vijf jaren. Ook de 

vraag naar meer luxe en comfort valt de ondernemers op.  

 Doelgroep: De meeste ondernemers kunnen ook hun doelgroep benoemen; daarbij 

geldt wel dat de meeste bedrijven aangeven zich op ‘ouderen’ of ‘gezinnen met 

kinderen’ te richten en hun doelgroep niet verder specificeren. 

 Gastoordeel: Gemiddeld scoren deze bedrijven op beoordelingssites een 8,9. Echter van 

een groot deel in deze groep geen gastenoordeel online te vinden.  
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 Onderhoud: De kwaliteit van deze bedrijven is op orde: het ziet er netjes uit, de 

voorzieningen zijn veelal eigentijds en goed onderhouden. 

 Ondernemerschap: De mate van ondernemerschap is voornamelijk als goed 

geclassificeerd.  

Perspectief  

 

 Permanente bewoning: Bij de meeste bedrijven vindt geen permanente bewoning 

plaats, op een paar uitzonderingen na.  

 Bezetting: Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de bezetting goed is. Een 

kwart van de bedrijven geeft aan dat de bezetting redelijk is.  

 Bedrijfsresultaten: De meeste bedrijven hebben te maken met een licht stijgend of 

gelijkblijvend bedrijfsresultaat 

 Toekomst: Een licht stijgend of gelijkblijvende toekomstverwachting.  

 Investeringen: De meeste bedrijven geven aan de komende drie jaar te gaan investeren, 

een aantal voeren alleen kleine kwaliteitsverbeteringen door. Het gemiddelde budget 

wat geïnvesteerd wordt in deze groep is € 57.000,00 per jaar. Maar in deze groep zijn er 

grote verschillen.  

 Omgeving en veiligheid: Er spelen een aantal zaken in de omgeving van de bedrijven 

betreffende veiligheid/ overlast waar de ondernemers last van hebben.  

 Sturing: omdat de meeste bedrijven bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, heeft de 

ondernemer ook een hoge mate van sturing (op kwaliteit, onderhoud, oneigenlijk 

gebruik etc.). De VvE’s in deze groep hebben ook goede afspraken over deze zaken 

kunnen maken met de eigenaren.   

 Bedrijfsopvolging: onder de groep middenmoters hoog komen we bedrijfsopvolging als 

problematiek (opvallend genoeg) veel minder vaak tegen dan bij de groep voorlopers. 

Er is ons van drie bedrijven uit deze groep bekend dat bedrijfsopvolging de 

ondernemers zorgen baart.  
Leefstijlen  

 

Qua leefstijlen zien we een divers beeld in deze groep. Alle leefstijlen vinden aantrekkelijk 

aanbod in deze groep.  

Overige 

kenmerken  

Ongeveer 2/3e van de interviews in deze groep is gehouden met eigenaren van de 

recreatiebedrijven. Hun gemiddelde leeftijd is 44 jaar. De overige interviews zijn gehouden 

met park- of hotelmanagers (of anders). Ongeveer 50 procent van de bedrijven zijn het 

gehele jaar geopend, de andere helft een deel van het jaar. Ongeveer een kwart van de 

bedrijven is onderdeel van een concern. Eén bedrijf in deze groep staat niet ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel. De gemiddelde grootte van deze bedrijven is 6,3 hectare.  

Opgaven De opgave voor deze groep is om de stijgende lijn vast te houden, te blijven investeren en 

vernieuwen. Voor een deel van deze groep moet het haalbaar zijn om ook tot de kopgroep 

door te groeien.  

Middenmoters Laag (11% van de bedrijven: 10 bedrijven, 8% van de bedden)   

In deze groep vallen bedrijven die positief scoren in het vitaliteitsmodel, maar waarbij de kwaliteit wel 

gewaarborgd dient te worden om een positieve toekomst tegemoet te gaan en het perspectief nog wel positief is, 

maar ook wel wat aandachtspunten kent.  

Type bedrijven  Het betreft hier vooral minicampings en een aantal reguliere campings en bungalowparken.  

Capaciteit  Een opvallend groot deel kleine bedrijven vallen binnen deze groep. Maar we zien ook een 

aantal grote bedrijven en één middelgroot bedrijf.  

Kwaliteit  

 

 Exploitatie: Bijna alle bedrijven worden commercieel geëxploiteerd, op één 

uitzonderingen na (het betreft een VVE) en het betreft veelal een hoofdactiviteit, 
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alhoewel er zich ook een aantal bedrijven (veelal minicampings) in deze categorie 

bevinden waarbij de accommodatie niet het hoofdinkomen vormt. 

 Werkgelegenheid: De meeste bedrijven bieden 1 tot 2 fte aan werkgelegenheid aan vaste 

medewerkers. De meeste bedrijven hebben geen seizoenarbeiders in dienst.   

 Tevredenheid gast: Het merendeel van de bedrijven meet de tevredenheid van de gast 

en dan vooral face to face tijdens het uitchecken.  

 Veranderingen in de markt: De ondernemers zijn over het algemeen redelijk op de 

hoogte van ontwikkelingen in de markt en de meesten springen daar ook op in. 

 Doelgroep: De meeste ondernemers kunnen ook hun doelgroep benoemen; daarbij 

geldt wel dat de meeste bedrijven aangeven zich op ‘ouderen’ of ‘gezinnen met 

kinderen’ te richten en hun doelgroep niet verder specificeren. 

 Gastoordeel: Bij drie bedrijven is een gastoordeel geplaatst op beoordelingswebsites, 

het gemiddelde cijfer is een 8. Veel bedrijven in deze groep zijn niet te vinden op 

reviewsites (als zoover en tripadvisor).  

 Onderhoud: De kwaliteit van deze bedrijven is meestal op orde: het ziet er netjes uit, de 

voorzieningen zijn veelal goed onderhouden. Bij een aantal bedrijven is het onderhoud 

matig.  

 Ondernemerschap: De mate van onderneming schap in deze groep is voor de helft 

beoordeeld als goed en voor de andere helft als matig.  

Perspectief  

 

 Permanente bewoning: Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan dat er permanente 

bewoning plaatsvindt.  

 Bezetting: De bezetting van de jaarplaatsen is voornamelijk goed, maar ook matig, 

redelijk en slecht worden genoemd. De bezetting van de toeristische plaatsen is 

voornamelijk matig, maar ook redelijk en goed worden genoemd.   

 Bedrijfsresultaten: De meeste bedrijven hebben te maken met een licht stijgend of 

gelijkblijvend bedrijfsresultaat. Een aantal geven aan een dalend bedrijfsresultaat te 

hebben.  

 Toekomst: Een licht stijgend of gelijkblijvende toekomstverwachting.  

 Investeringen: De helft van de bedrijven geeft aan de komende drie jaar te gaan 

investeren, een aantal voeren alleen kleine kwaliteitsverbeteringen door. Maar drie 

bedrijven geven aan hoeveel ze ongeveer gaan investeren, dit is voor deze drie 

bedrijven gemiddeld €60.000 per jaar.  

 Omgeving en veiligheid: De meeste bedrijven geven aan last te hebben van 

verkeersoverlast, daarnaast spelen er een aantal issues op het gebied van veiligheid.  

 Sturing: omdat de meeste bedrijven bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, heeft de 

ondernemer ook een hoge mate van sturing (op kwaliteit, onderhoud, oneigenlijk 

gebruik etc.). Ook de VVE in deze groep heeft hierover goede afspraken kunnen maken 

met de eigenaren.   

Leefstijlen  Groen en lime zijn de leefstijlen die het meest voorkomen in deze groep.   

Overige 

kenmerken  

Er is vooral met eigenaren gesproken, waarvan de gemiddelde leeftijd 53 jaar is. De meeste 

bedrijven in deze groep zijn een deel van het jaar geopend. Eén bedrijf in deze groep is 

onderdeel van een concern. Alle bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. De gemiddelde oppervlakte van de bedrijven is 8 hectare.  

Opgaven De opgave voor deze groep is vooral om vitaal te blijven. Alhoewel de bedrijven vitaal zijn, is 

hun positie op het gebied van kwaliteit en perspectief nog wel kwetsbaar. Belangrijk is om 

kwaliteitsverbeteringen door te voeren en zich te verdiepen in de wensen van de doelgroep.  
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De zorgenkindjes (20% van de bedrijven: 18 bedrijven, 16% van de bedden) 

Deze diverse groep bedrijven of parken zijn reden tot zorg. Dat kan zijn vanwege achterblijvende kwaliteit (wat zich 

veelal, maar niet uitsluitend, uit in slechter onderhoud en/of verouderde accommodaties en voorzieningen), een 

ongunstig toekomstperspectief of beiden. Op dit moment gaat het soms nog wel goed met deze bedrijven, maar er 

is een groot risico dat deze bedrijven zonder vernieuwende impuls verder zullen afglijden.  

 

Type bedrijven  We zien uitsluitend kampeer- en bungalowbedrijven in deze categorie, waarvan één 

camping ook een groepsaccommodatie heeft. Ook vinden we in deze categorie een aantal 

minicampings.  

Capaciteit  Het betreft vooral grootschalige en middelgrote bedrijven en een drietal kleinschalige, alle 

drie minicampings. 

Kwaliteit  

 

 Exploitatie: De groep bestaat voor ruim een derde uit Verenigingen van Eigenaren of 

andere collectieve vormen van eigenaarschap.   

 Werkgelegenheid: De werkgelegenheid is (op één uitzondering na) zeer beperkt. 

Gemiddeld is er 1,5 fte aan vaste werkgelegenheid. Vier bedrijven in deze groep hebben 

seizoenmedewerkers in dienst.  

 Tevredenheid gast: Ongeveer de helft van de bedrijven meet de tevredenheid van de 

gast door vooral tijdens het uitchecken te vragen naar de ervaring.  

 Veranderingen in de markt: De ondernemers of verenigingen zijn zich maar beperkt 

bewust van veranderingen in de markt en spelen daar niet tot nauwelijks op in. Wat 

voornamelijk in de antwoorden naar voren komt is vergrijzing onder de gasten.  

 Doelgroep: Een specifieke doelgroep wordt in veel gevallen niet door de ondernemer of 

VVE benoemd. 

 Gastoordeel: Voor vier bedrijven is er een gastoordeel te vinden op reviewsites, het 

gemiddeld cijfer hiervoor is een 7,8. Vaak zijn er per bedrijf maar weinig reviews 

gegeven.  

 Onderhoud: De kwaliteit van het aanbod is veelal matig, wat zich uit in verouderde 

accommodaties en/of een slechter onderhoud. Overigens is dat niet op alle parken het 

geval. We zien in deze categorie ook een aantal parken die nog een redelijk goede 

kwaliteit bieden.  

 Ondernemerschap: De mate van ondernemerschap wordt vooral als matig beoordeeld.  

Perspectief  

 

 Permanente bewoning: Op ongeveer de helft van deze parken vindt dan ook al in meer 

of mindere mate permanente bewoning plaats. 

 Bezetting: De bezetting van de jaarplaatsen is goed tot redelijk, de bezetting van de 

toeristische plaatsen is redelijk.  

 Bedrijfsresultaten: Vooral teruglopende of stagnerende bedrijfsresultaten.  

 Toekomst: Vooral stagnerend.  

 Investeringen: Worden in zeer beperkte mate gedaan. Sommige bedrijven voeren kleine 

kwaliteitsverbeteringen door. Er worden geen bedragen genoemd door de 

ondernemers in deze groep.  

 Omgeving en veiligheid: Op deze parken zien we ook wat meer veiligheidsproblemen. 

Het gaat dan vooral om inbraak in recreatieobjecten of vandalisme op het terrein. 

 Sturing: De groep bestaat voor ruim een derde uit Verenigingen van Eigenaren of andere 

collectieve vormen van eigenaarschap.  We zien hier dat er in sommige gevallen 

onvoldoende heldere afspraken zijn gemaakt over (oneigenlijk) gebruik, onderhoud, 
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verhuur e.d. Voor deze parken is het lastiger om problemen aan te pakken of problemen 

voor de toekomst te voorkomen.  

Leefstijlen  

 

Qua leefstijlen zien we dat deze bedrijven voornamelijk nog aantrekkelijk zijn voor de 

groene, lime en deels de aqua leefstijl. 

Overige 

kenmerken 

Bij de helft van de bedrijven is gesproken met de eigenaar (gemiddelde leeftijd 54 jaar), 

verder is gesproken met park of hotelmanagers of VvE’s. Ongeveer de helft van de bedrijven 

is het hele jaar geopend de andere helft een deel van het jaar. De bedrijven zijn geen 

onderdeel van een concern. Twee bedrijven staan niet ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, de overige bedrijven wel.  

Opgaven Deze bedrijven staan voor een grote opgave. Zonder gedegen interventie zakken deze 

bedrijven af. Voor een deel van de parken en bedrijven gaat het om een kwaliteitsimpuls, 

voor anderen liggen er uitdagingen qua toekomstperspectief, vooral als het gaat om 

investeringsmogelijkheden en/of sturingsmechanisme richting leden van een VVE. In 

sommige gevallen is zowel de kwaliteit als het perspectief een zorgenpunt.   

 

De achterblijvers (9% van de bedrijven: 8 bedrijven, 5% van de bedden) 

Deze, gelukkig nog relatief kleine, groep recreatieparken heeft een dusdanig slechte kwaliteit in combinatie met 

een ongunstig perspectief dat onze inschatting is dat deze bedrijven geen toekomst meer zullen hebben als 

recreatiepark. Ze hebben de feeling met de markt veelal verloren en zijn dusdanig ‘afgegleden’ dat van serieus 

recreatief gebruik nog maar zeer beperkt sprake is.   

 

Type bedrijven  Het gaat om bungalowparken en één camping in deze categorie. 

Capaciteit  Opvallend is dat dit alleen middelgrote bedrijven zijn.  

Kwaliteit  

 

 Exploitatie: Op alle parken is geen sprake van bedrijfsmatige exploitatie. Het betreft 

enkel VvE’s of een bewonerscommissie.  

 Werkgelegenheid: De parken bieden geen werkgelegenheid.  

 Tevredenheid gast: Op één uitzondering na wordt de gasttevredenheid niet gemeten.  

 Veranderingen in de markt: Ze houden zich niet bezig met het inspringen op 

veranderingen in de markt.  

 Doelgroep: De bedrijven richtten zich niet op bepaalde doelgroepen.  

 Gastoordeel: Er zijn geen gastbeoordeling van deze bedrijven online te vinden.  

 Onderhoud: Veelal slecht onderhouden.  

 Ondernemerschap: De mate van ondernemerschap wordt als matig en beperkt 

beoordeeld.  

Perspectief  

 

 Permanente bewoning: Op alle parken vindt (gedeeltelijk) permanente bewoning plaats. 

 Bezetting: de bezetting van de jaarplaatsen is redelijk tot matig.  

 Bedrijfsresultaten: De meeste bedrijven hebben geen inzicht in de bedrijfsresultaten 

(gegeven antwoord: ‘weet niet’).   

 Toekomst: De bedrijven hebben geen beeld voor de toekomst (gegeven antwoord: ‘weet 

niet’).   

 Investeringen: Er worden geen investeringen gedaan op de bedrijven.  

 Omgeving en veiligheid: Meer veiligheidsissues, het gaat dan vooral om inbraak, 

vandalisme en verpaupering en in 2 gevallen is ook drugshandel als serieus probleem 

gemeld. 

 Sturing: De groep bestaat alleen maar uit Verenigingen van Eigenaren en 1 

bewonerscommissie.  We zien hier dat er vaak onvoldoende tot geen heldere afspraken 
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zijn gemaakt over (oneigenlijk) gebruik, onderhoud, beheer, verhuur e.d. Vaak 

ontbreekt er een beheerder op het park en is er weinig contact tussen de eigenaren van 

de huizen, is er geen visie op de toekomst en wordt er nauwelijks samengewerkt. Voor 

deze parken is het eigenlijk niet meer mogelijk om problemen aan te pakken of 

problemen voor de toekomst te voorkomen. 

Leefstijlen  

 

Qua leefstijlen zien we dat deze bedrijven bijna uitsluitend nog aantrekkelijk zijn voor de 

groene leefstijl.  

Overige 

kenmerken  

Bij deze groep hebben we enkel gesproken met VvE’s. Alle bedrijven zijn het gehele jaar 

geopend. Geen van de bedrijven is onderdeel van een concern. Drie VvE’s staan niet 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  De gemiddelde oppervlakte van de bedrijven is 

7,2 hectare.  

Opgaven We zien geen toekomst als recreatief bedrijf meer voor deze groep parken. Opgave voor 

deze parken is om een zorgvuldig transitietraject in te gaan, richting sanering of een andere 

bestemming. De opgave is hier complex.   

 

 
Over het algemeen is de verblijfsrecreatie in het Vechtdal vitaal. Het merendeel (71% van de bedrijven en maar 

liefst 79% van de bedden) scoort zowel positief op het gebied van kwaliteit als van perspectief. Daarbinnen 

beschouwen we ongeveer 14% als echte voorlopers in de verblijfsrecreatie. Het gaat bij de koplopers in totaal om 

bijna 1/3e van de bedden (31%). Hierbij komen we opvallend veel campings tegen. Daarmee beschikt het Vechtdal 

over een uitstekende gezonde basis. Belangrijk voor deze kopgroep is wel om vitaal te blijven door te vernieuwen 

en investeren om deze koppositie vast te houden.  

Er is een grote groep middenmoters (57% van de bedrijven en 49% van de bedden) welke we hebben ingedeeld in 

een hoge en een lage groep. Deze groepen zijn erg divers, met in de hoge groep veel bedrijven die het prima doen, 

de uitdaging voor deze groep is om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. In de groep ‘middenmoters laag’ is het 

van belang om deze bedrijven ook vitaal te houden. De uitdaging is om kwaliteitsverbeteringen door te voeren en 

ook het toekomstperspectief iets minder kwetsbaar te maken.  

Tegelijkertijd zien we belangrijke aandachtspunten: onze inschatting is dat ongeveer 9% van de bedrijven (alleen 

kampeer- en bungalowbedrijven, met ongeveer 5% van de bedden) geen toekomst meer zullen hebben als 

recreatief bedrijf. Voor hen is het de uitdaging op zoek te gaan naar een andere functie.  

Daarnaast is er ook reden tot zorg vanuit de 20% bedrijven (16% van de bedden) die wij als ‘zorgenkindjes’ hebben 

benoemd. De problematiek is veelal divers en de oplossing dan ook veelal ingewikkeld. Als bij deze parken (ook 

weer uitsluitend kampeer- en bungalowbedrijven) geen impuls voor de toekomst wordt gegeven, ligt verdere 

achteruitgang op de loer: verpaupering, verdergaande permanente bewoning of huisvesting van arbeidsmigranten.  

 

Hoe staat de verblijfsrecreatie in het Vechtdal ervoor in vergelijking met andere regio’s? In andere regio’s in 

Nederland zijn ook vitaliteitsonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld in Noordoost Twente, Veluwe, Noord-Veluwe, 

Noord-Holland Noord, Limburg en Zeeland. De systematiek is bij deze onderzoeken anders geweest dan in het 

Vechtdal, maar toch geeft een vergelijking inzicht in hoe het Vechtdal er relatief voor staat ten opzichte van andere 

regio’s. Wat opvalt is dat het Vechtdal een grote groep voorlopers en middenmoters bevat (samen 71%). Daarnaast 

betreft dit ook nog eens 79% van de bedden in het Vechtdal, een opvallend groot aantal. De groep achterblijvers is 

maar een kleine groep in het Vechtdal vergeleken met andere regio’s. De niet-vitale bedrijven (zorgenkindjes en 

achterblijvers) in andere regio’s liggen vaak rond de 40% tot 50%, vergeleken met 29% in het Vechtdal. Al moeten 

we voorzichtig zijn met een vergelijking vanwege de verschillen in methodiek, we kunnen zeker concluderen dat 

het Vechtdal er goed voor staat in vergelijking met andere regio’s.  
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De markt staat redelijk onder druk  

Het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is de afgelopen vijf jaar toegenomen. We zien vooral een 

sterke stijging bij het aantal B&B’s en in beperkte mate bij hotels en bungalowparken. Bij de campings zien we juist 

een vrij sterke daling van het aantal bedrijven, dit geldt ook voor de groepsaccommodaties.  

 

De vraag (uitgedrukt in aantallen overnachtingen) laat een voorzichtige groei zien. Vooral bij hotels (waaronder 

B&B’s, die we niet apart kunnen uitsplitsen) zien we een sterke groei van het aantal overnachtingen. Net als bij het 

aanbod zien we bij de campings ook een daling van de vraag en bij bungalowparken een lichte groei. Het aantal 

overnachtingen bij groepsaccommodaties daalt licht.  

 

Kijken we wat dit betekent voor de bezettingsgraden (uiteindelijk de resultante van vraag en aanbod), dan lijken 

de bezettingsgraden over het algemeen een lichte daling te laten zien. Dat is vooral opvallend, omdat gemiddeld in 

Nederland de bezettingsgraden juist licht groeien. Alleen bij de groepsaccommodaties zien we in 2015 een hogere 

bezettingsgraad dan in 2013. Bij de campings en bungalowparken laten de cijfers juist een veel lagere 

bezettingsgraad zien in 2015 t.o.v. 2013.   

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat we te maken hebben met een markt die redelijk onder druk staat.  

Dat zien we vooral bij de kampeer- en bungalowsector. Het is van belang om te beseffen dat de cijfers een 

gemiddelde laten zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat de campings een sterke daling van de bezettingsgraden laten 

zien. Maar de verschillen per camping kunnen groot zijn: bij sommige bedrijven gaat het juist erg goed, zo blijkt uit 

de door ons uitgevoerde vitaliteitsscan.  

 

Eenzijdig verblijfsrecreatief aanbod, vernieuwing van het aanbod is wenselijk: kansen voor aqua, rood, 

paars en blauw 

Kijken we naar de aantrekkelijkheid voor de leefstijlen dan zien we een tamelijk eenzijdig aanbod. De groepen geel, 

lime en groen worden goed bediend. Het aanbod voor rood, blauw en paars is zeer beperkt, ook als we dat 

vergelijken met veel andere regio’s in Nederland. Vernieuwing van het aanbod is gewenst om de sector 

toekomstbestendig te houden.  De aqua doelgroep vormt de grootste groep bezoekers in het Vechtdal, maar vindt 

toch maar beperkt aantrekkelijk verblijfsrecreatie aanbod, vooral bij de campings. Daarnaast lijken toekomstige 

ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie het meest kansrijk voor de groepen rood, paars en blauw.  

 

Het Vechtdal heeft een gezonde basis: verblijfsrecreatie sector is vitaal 

Over het algemeen is de verblijfsrecreatie in het Vechtdal vitaal. Het grootste deel van de bedrijven (is goed voor 

71% en 79% van de bedden) scoort zowel positief op het gebied van kwaliteit als van perspectief, waarvan 14% als 

echte koplopers mag worden beschouwd. Het gaat hierbij in totaal om bijna 1/3e van de bedden (31%).  Hieronder 

bevinden zich opvallend veel campings; de regio mag zich dus met recht een echte kwalitatieve kampeerregio 
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noemen. Daarmee beschikt het Vechtdal over een uitstekende gezonde basis. Belangrijk voor deze kopgroep is wel 

om vitaal te blijven door te vernieuwen en investeren om deze koppositie vast te houden. 

 

Grote, diverse groep middenmoters  

Er is een grote groep middenmoters (57% van de bedrijven en 49% van de bedden) welke we hebben ingedeeld in 

een hoge en een lage groep. Deze groepen zijn erg divers, met in de hoge groep veel bedrijven die het prima doen, 

de uitdaging voor deze groep is om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. In de groep ‘middenmoters laag’ is het 

van belang om deze bedrijven ook vitaal te houden. De uitdaging is om kwaliteitsverbeteringen door te voeren en 

ook het toekomstperspectief iets minder kwetsbaar te maken.  

 

9% van de bedrijven niet meer levensvatbaar als toeristisch bedrijf  

Ongeveer 9% van de bedrijven (allen kampeer- en bungalowbedrijven, 5% van de bedden) hebben naar ons idee 

geen toekomst meer als recreatief bedrijf. Voor hen is het de uitdaging op zoek te gaan naar een andere functie.  

  

Zorgenkindjes: impuls geven voor de toekomst 

20% van de bedrijven (16% van de bedden) hebben wij als ‘zorgenkindjes’ benoemd. De problematiek bij deze 

bedrijven is veelal divers en de oplossing dan ook ingewikkeld. Het gaat hierbij uitsluitend om kampeer- en 

bungalowbedrijven. Komt er geen impuls voor de toekomst, dan ligt verdere achteruitgang op de loer: 

verpaupering, verdergaande permanente bewoning of huisvesting van arbeidsmigranten.  

 

Ingezoomd op de kampeer- en bungalowsector 

We constateerden eerder dat vooral de kampeer- en bungalowsector onder druk staan. Dat wordt ook vanuit onze 

vitaliteitsscan bevestigd: in de groepen ‘zorgenkindjes’ en ‘achterblijvers’ komen we uitsluitend kampeer- en 

bungalowbedrijven tegen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat we tegelijkertijd juist onder de groep 

voorlopers relatief veel campings en combinatiebedrijven (kampeer-/bungalowbedrijven) tegenkomen. De 

verschillen binnen de kampeer- en bungalowsector zijn dus groot: vooral de ‘onderkant’ van de markt voelt de druk 

en is daar kwetsbaar voor. Aan de ‘voorkant’ van de markt bevinden zich een aantal bedrijven die zich duidelijk 

weten te onderscheiden.  

 

Vechtdal vitaal in vergelijking met andere regio’s  

In andere regio’s in Nederland zijn ook vitaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Als we het Vechtdal hiermee vergelijken 

valt op dat het Vechtdal een grote groep voorlopers en middenmoters bevat (samen 71%). Daarnaast betreft dit 

ook nog eens 79% van de bedden in het Vechtdal, een opvallend groot aantal. De groep achterblijvers is maar een 

kleine groep in het Vechtdal vergeleken met andere regio’s. De niet-vitale bedrijven (zorgenkindjes en 

achterblijvers) in andere regio’s liggen vaak liggen vaak rond de 40 tot 50%, vergeleken met 29% in het Vechtdal. Al 

moeten we voorzichtig zijn met een vergelijking vanwege de verschillen in methodiek, we kunnen zeker 

concluderen dat het Vechtdal er goed voor staat in vergelijking met andere regio’s.  

 

 
We hebben in het kader van het onderzoek enorm veel ondernemers en VvE’s gesproken en veel bedrijven gezien. 

Niet alles laat zich vatten in vragenlijsten, maar de gesprekken en de bedrijfsbezoeken hebben veel aanvullende 

informatie opgeleverd. Deze verwoorden we graag in onderstaande visie op de verblijfsrecreatie in het Vechtdal. 

 

We zien drie belangrijkste succesfactoren voor bedrijven aan de ‘voorkant’ van de markt in het Vechtdal: 

1. Locatie: bij toeristische hotspots of A-locaties in de natuur. De locatie is nog steeds een zeer bepalende 

factor in het succes van een bedrijf.   
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2. Eigentijds en/of bijzonder concept. De consument van tegenwoordig is steeds kritischer. We zien 

vernieuwende of tenminste eigentijdse concepten vooral als succesvol.  

3. Durven kiezen voor een doelgroep. Ondernemers die écht durven te kiezen voor een specifieke doelgroep 

en daar hun keuzes aan ophangen zijn over het algemeen succesvoller. Breder gezien heeft het te maken 

met ondernemerschap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Koeksebelt, Ommen. Op de foto een voorbeeld van een vernieuwende accommodatie op een A-locatie.  

 

 
Screenshot van de website van De Lemeler Esch. Een voorbeeld van een ondernemer die keuzes durft te maken in doelgroepen. In dit geval kiest de 

ondernemer voor de doelgroep ingetogen aqua en hangt alle keuzes in de onderneming op aan deze doelgroep.  

 

Als we aan de achterkant van de markt kijken (de zorgenkindjes en de achterblijvers), dan zien we veelal verouderd 

aanbod, maar lang niet altijd. Soms ziet het aanbod er nog steeds goed uit, maar is het gebruik al dusdanig van 

aard dat van recreatief gebruik geen sprake meer is.  
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Voorbeelden van accommodaties in het Vechtdal die verrommeld zijn of zelfs verpauperd. 

 

     
Voorbeelden van accommodaties die er kwalitatief nog goed uitzien, maar waar van recreatief gebruik steeds minder sprake is.  

 

Wat zijn volgens ons de oorzaken dat de recreatieve functie bij sommige parken steeds meer afneemt?  

1. Het is historisch zo gegroeid: er is lange tijd niet gehandhaafd op permanente bewoning of andere vormen 

van oneigenlijk gebruik. Daardoor is een situatie ontstaan die in sommige gevallen al vele tientallen jaren 

bestaat.  

2. Ruimere woningen verleiden mensen om een recreatiewoning steeds meer als eerste (en enige) woning te 

gebruiken.  Omdat echter de recreatieve consument ook steeds meer om grotere vakantiewoningen 

vraagt, lijkt een kleinere maatvoering (die juist in veel gevallen is los gelaten) voor nieuwe woningen niet 

de oplossing te zijn.   

3. Het product voldoet in sommige gevallen niet meer aan de vraag van de hedendaagse consument: het is te 

klein, te verouderd, te gehorig, of gewoon niet meer eigentijds. Dat maakt recreatieve verhuur steeds 

moeilijker.   

4. Flexibeler wonen: steeds meer mensen wonen deels in de stad en hebben ook nog een woning ergens in de 

natuur. Dat maakt de grens tussen recreatief gebruik (als tweede woning) en normaal gebruik (als eerste 

woning) vager.  

5. Omvang onvoldoende voor rendement/investeringskracht. Er is een zekere omvang van het bedrijf nodig 

om voldoende rendement te halen om te kunnen investeren. Er zijn bedrijven met een te beperkte omvang 

om nog voldoende te kunnen investeren, waarmee de kwaliteit niet op peil blijft.  

6. Mogelijkheden om financiering van banken of derden te krijgen zijn lastiger geworden. Sinds de financiële 

crisis is het lastiger voor ondernemers om aan financiering voor investeringen te kunnen komen. Vooral 

banken zijn een stuk terughoudender dan voorheen.  

7. Vergrijzing van eigenaren. Eigenaren zijn niet meer in staat hun vakantiewoning te onderhouden. Kinderen 

en kleinkinderen hebben geen interesse in de woning, omdat ze de baten niet vinden opwegen tegen de 
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kosten. De woning wordt niet meer aan externen verhuurd en nauwelijks meer zelf gebruikt, verpaupering 

ligt op de loer. Door onvoldoende toezicht, omdat er bijvoorbeeld geen beheerder is op het park of er 

sprake is van weinig sociale controle ontstaan problemen, zoals illegale bewoning of vandalisme.  

8. Uitponding. Het financieringsmechanisme van veel ontwikkelingen is uitponding: de grond onder de 

objecten wordt verkocht. Daarmee heb je te maken met versnipperd eigendom en daarmee verlies van 

sturing op kwaliteit en gebruik.  

9. Onvoldoende afspraken aan de voorkant. Dit speelt vooral als er meerdere eigenaren zijn. In veel gevallen 

zijn aan de voorkant geen afspraken gemaakt over onderhoud en/of regels over verhuur aan derden. Als 

die afspraken er niet zijn, is het vaak moeilijk om nog te kunnen bijsturen.  

10. Makkelijke oplossingen liggen voor de hand: het is vaak makkelijker om een huisje of chalet te ‘vullen’ met 

arbeidsmigranten of mensen die enkele maanden (of langer) ergens willen wonen, dan het vinden van 

toeristische gasten. Dat geldt zeker voor parken met individuele eigenaren waar geen centrale verhuur op 

zit.  

11. Gemeenten werken soms actief mee. Gemeenten verwijzen nog steeds sommige groepen actief door naar 

recreatieterreinen, zoals mensen met sociale problematiek of arbeidsmigranten.  

12. Trends gaan uitermate snel. Gemeenten hebben veelal nog geen ruimtelijk antwoord op deze snelle 

ontwikkelingen, alhoewel in Ommen, Hardenberg en Dalfsen er sprake is van experimenteerruimte. 

Recreatieobjecten worden sneller afgeschreven, wat vraagt om het sneller inspringen van ondernemers 

om marktvragen.  

 

 
Wat voor soort voorzieningen passen nu bij de leefstijlen waarbij we leemtes hebben geconstateerd? Over het 

algemeen kan men niet stellen dat een bepaald soort voorziening (bijv. hotel, camping, bungalowpark) past bij een 

bepaalde leefstijl. De leefstijlsegmentatie gaat uit van een ´beleving´, die past bij een bepaalde leefstijl, of dat nu 

gaat om een camping, een hotel of een bungalowpark13. Daarom geven we in deze paragraaf weer welke 

kenmerken voor de verblijfsrecreatie aantrekkelijk zijn voor de aqua, blauwe, paarse en rode leefstijlen en geven 

we enkele voorbeelden van bijpassende voorzieningen. 

 

Een groep die al heel veel naar het Vechtdal komt en waar deels nog een beperkt aanbod voor is, is de aqua 

doelgroep. Vooral voor campings lijkt deze doelgroep kansrijk. Hieronder worden de kenmerken van de aqua 

doelgroep gegeven en daarnaast een aantal voorbeelden. Belangrijk voor de aqua doelgroep zijn de volgende 

kenmerken:  

 

 Kleinschalige voorzieningen, in ieder geval zonder massale uitstraling 

 Met veel fiets en wandelmogelijkheden in de buurt 

 Plekken die privacy en rust bieden 

 Bereikbaar met openbaar vervoer 

 Aandacht voor duurzaamheid 

 Gericht op de omgeving (en minder op de faciliteiten van de accommodatie) 

 Luxere bedden en comfortabel meubilair 

 Een streekgebonden locatie 

 

 
13 Enige voorkeuren zijn overigens wel te ontdekken. Zo verblijft de blauwe consument (vanwege de wens tot luxe en comfort) graag in een hotel 

en zal deze doelgroep minder op een camping te vinden zijn. Maar ook campings kunnen een aantrekkelijk aanbod voor de blauwe consument 

bieden (privé-sanitair, full-service etc.).  
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Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de aqua doelgroep  
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Voor de blauwe groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Vooral op campings en bungalowparken liggen 

kansen voor deze groep.  

 

Hieronder worden de kenmerken van de blauwe doelgroep gegeven en daarnaast een aantal voorbeelden, 

belangrijk voor de blauwe doelgroep zijn de volgende kenmerken:  

 Luxe en stijlvolle accommodatie 

 Goede faciliteiten en service 

 Kwaliteitskeurmerken 

 VIP-arrangementen 

 Zakelijke mogelijkheden combineren 

 Goede culinaire voorzieningen 

 Gevoel van exclusiviteit 

 Goed beveiligd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de blauwe doelgroep 
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Voor de paarse groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Vooral op minicampings, campings en 

bungalowparken liggen kansen voor deze groep.  

 

Hieronder worden de kenmerken van de paarse doelgroep gegeven en daarnaast een aantal voorbeelden, 

belangrijk voor de paarse doelgroep zijn de volgende kenmerken:  

 Op zoek naar vernieuwing, verrassing en inspiratie 

 Hip en trendy 

 Gericht op het individu, met aandacht voor sportieve mogelijkheden  

 Anders dan anders 

 Luxe voorzieningen met al het moderne gemak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de paarse doelgroep 
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Ook voor de rode groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Er liggen voor deze groep kansen in vele 

deelsectoren binnen de verblijfsrecreatie.  

 

Hieronder worden de kenmerken van de rode doelgroep gegeven en daarnaast een aantal voorbeelden, belangrijk 

voor de rode doelgroep zijn de volgende kenmerken:  

 Creatieve omgeving die inspiratie biedt 

 Anders dan anders 

 Mag eenvoudig, ‘back to basic’, maar op een bijzondere manier 

 Verrassende voorzieningen 

 Biologische catering en aandacht voor duurzaamheid  

 Gericht op het individu, met aandacht voor sportieve en culturele mogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de rode doelgroep 

 
 

Hoe kan er invulling worden gegeven aan de ontwikkelrichting? We zien hiervoor drie mogelijke strategieën, die in 

combinatie met elkaar zouden kunnen worden toegepast: 
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1. Het creëren van nieuw aanbod. Dit kan een goede strategie zijn om de ‘leemtes’ op te vullen en nieuw 

aanbod te creëren voor doelgroepen die nog onvoldoende aantrekkelijk aanbod kunnen vinden. Gezien de 

verzadiging in de markt die we constateerden dient hier in onze ogen echter voorzichtig mee te worden 

omgegaan. 

2. Het verbreden van bestaande accommodaties. Bestaande bedrijven kunnen in sommige gevallen hun 

doelgroep verbreden door binnen het bestaande park aanvullend of aangepast aanbod te verzorgen.  

3. Het transformeren van huidige accommodaties. Bestaande bedrijven kunnen ook een omslag maken, 

waarbij ze (op termijn) de focus leggen op een andere doelgroep.  

Op de laatste twee opties gaan we hieronder nader in.  

 

Verbreden naar ‘buurkleuren’ 

Het verbreden van de doelgroep is waarschijnlijk het meest succesvol door te verbreden naar de ‘buurkleuren’ van 

de leefstijlen die nu het beste bij het bedrijf passen. Omdat ‘buurkleuren’ dicht bij elkaar in het leefstijlmodel staan, 

zijn ze mogelijk goed met elkaar te combineren. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat een té breed profiel juist 

kan zorgen voor te weinig focus en daarmee te weinig samenhang en/of herkenbaarheid voor de gast. Op de 

volgende pagina staan de meest voorkomende buurkleuren die goed bij elkaar kunnen passen: 

 

Figuur 6.1 Verbreding naar buurkleuren 

Transformeren naar nieuwe doelgroepen 

Voor het transformeren naar nieuwe doelgroepen geldt dat het bedrijf in het leefstijlmodel over het algemeen niet 

te ver af moet liggen van de ‘kleur’ van het huidige bedrijf of de ondernemer zelf. We constateerden eerder al we in 

de regio voornamelijk een overaanbod bestaat voor de lime en groene leefstijlen. Daarom ligt met name bij deze 

groep bedrijven in onze ogen een transformatie-opgave naar geel en aqua. Belangrijk is echter om te beseffen dat 

we voor de gele groep ook al redelijk veel aanbod in de regio hebben. 
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Figuur 6.2 Transformeren naar nieuwe doelgroepen 

 

Deze transformatie kan op verschillende manier worden ingevuld: 

 Van rustig groen naar ingetogen aqua door bijvoorbeeld: 

o Verhaal van streek of het bedrijf laten zien 

o Aandacht voor de omgeving 

o Luxere bedden en comfortabel meubilair 

o Upgrade naar meer streekeigen bungalows 

o Omschakelen naar een landschapscamping  

o Aandacht voor duurzaamheid 

 Van gezellig lime naar uitbundig geel door bijvoorbeeld: 

o Upgrade of toevoegen faciliteiten / voorzieningen 

o Thematisering 

o Upgrade huisjes van standaard naar meer luxe 

o Vooropgezette tenten 

 

 
In deze alinea geven we een aantal adviezen. Eerst geven we een aantal algemene adviezen, daarna doen we een 

voorstel voor een mogelijk instrumentarium om de sector verder te vitaliseren; we splitsen dat uit per groep 

(voorlopers, middenmoters en zorgenkindjes). Bij de achterblijvers is het instrumentarium gericht op transformatie 

in functie.  

 

NB ons advies richt zich op de gemeenten in het Vechtdal. De betrokkenheid van de provincie bij de implementatie van 

de adviezen lijkt zeer gewenst en in sommige gevallen zelfs noodzakjelijk. 
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 In de praktijk zullen sommige adviezen breder inzetbaar zijn dan alleen in het Vechtdal. Daarom is aansluiting bij de 

initiatieven van Gastvrij Overijssel, waar mogelijk, wenselijk.  

 

 

 Uitnodigings- of ontwikkelkader dat kijkt naar toegevoegde waarde  

In een markt die redelijk onder druk staat, is het vooral van belang om te kijken naar de toegevoegde waarde 

van een initiatief; het moet niet ‘meer van hetzelfde’ zijn, bijdragen aan diversificatie van het aanbod en/of 

beter inspringen op de wensen van de gasten (bijvoorbeeld meer luxe, ruimere staanplaatsen etc.). De 

leefstijlanalyse uit dit onderzoek kan dan ook als een belangrijk kader worden gezien voor gewenste nieuwe 

ontwikkelingen of verbredingen bij bestaande bedrijven; niet als blauwdruk, maar als belangrijk aspect en 

aandachtspunt voor kansrijke ontwikkelingen. We adviseren de gemeenten dus uitnodigend te staan 

tegenover initiatieven met betrekking tot leefstijlen, waarvoor we in dit onderzoek de belangrijkste leemtes 

hebben geconstateerd: aqua, blauw, paars en rood. In paragraaf 6.3 illustreren we deze ontwikkelrichtingen. 

Wees kritisch tegenover initiatieven voor andere doelgroepen, maar sluit ze niet op voorhand uit. 

 

 Monitoring 

Om de effecten van de in dit advies voorgestelde adviezen en instrumenten te kunnen meten, is monitoring 

noodzakelijk. Daarbij is het in ieder geval van belang om te beschikken over een goed kennisfundament: de 

parameters die in hoofdstuk 2 van dit onderzoek zijn behandeld, waren relatief lastig te achterhalen. Op het 

moment dat gemeenten en kennispartners deze data de komende jaren blijvend monitoren, kan relatief 

makkelijk inzicht worden gekregen in de ontwikkeling van de sector. Het gaat dan in ieder geval om monitoring 

van de volgende gegevens op Vechtdalniveau: 

o Vraaggegevens: de ontwikkeling van het aantal overnachtingen per sector 

o Aanbodgegevens: de ontwikkeling van het aantal accommodaties en slaapplaatsen per sector 

o Bezettingsgraden: de ontwikkeling van het de bezettingsgraden per sector 

Om deze kwantitatieve ontwikkeling goed te kunnen volgen, lijkt een jaarlijkse of tweejaarlijkse monitoring 

ons relevant, in nauwe samenwerking met MarketingOost, die tweejaarlijks de Regiomonitor uitgeeft, 

aangevuld met gegevens van de gemeenten, zoals de toeristenbelasting. We adviseren om de andere 

elementen uit dit vitaliteitsonderzoek (leefstijlanalyse, vitaliteitsscan van de sector) over ongeveer vier jaar te 

herhalen, om zo een hernieuwd inzicht te krijgen in de vitaliteit van de sector, de belangrijkste kansen in de 

markt en de opgaven die dan voorliggen.  

 

 Inzicht in de dagrecreatie  

Dit onderzoek richt zich op de verblijfsrecreatie. Uiteindelijk gaat de toerist voor een samengesteld product: de 

verblijfsrecreatie, de natuur en het landschap en de dagrecreatieve voorzieningen en bedrijven. Het is van 

grote toegevoegde waarde om ook daarin inzicht te krijgen: dat is in ieder geval van belang als het gaat om de 

aantrekkelijkheid voor de leefstijlen. Immers: hebben de verschillende leefstijlen voldoende aantrekkelijk 

dagrecreatief aanbod tot hun beschikking? Ook dat is van invloed op de kansen voor de verblijfsrecreatieve 

sector.   

 

 Aanjager verblijfsrecreatie  

In de volgende paragrafen geven we adviezen per ‘groep’ (voorlopers, middenmoters, zorgenkindjes en 

achterblijvers). Veel potentiële instrumenten die we benoemen moeten ook goed onder de aandacht worden 

gebracht van de sector. Om te voorkomen dat regelingen alleen worden gebruikt door de ‘usual suspects’ (de 

partijen die makkelijk toegang weten te vinden tot de juiste kanalen), is stimulering en communicatie nodig 
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over de mogelijkheden. Onze indruk is namelijk dat veel bedrijven, vooral bij de middenmoters en de 

zorgenkindjes het lastig vinden om een juiste hulpvraag te formuleren en/of te stellen. Een ‘aanjager 

verblijfsrecreatie’ zou de bestaande en mogelijke nieuwe instrumenten onder de aandacht kunnen brengen 

van ondernemers en hen helpen om juist dát instrument in te zetten dat past bij hun hulpvraag.  In de 

provincie Drenthe zijn daar de eerste ervaringen met opgedaan in het project ‘RET á la carte’, waarbij een 

consulent proactief bedrijven informeert over alle mogelijke ondersteuning en bestaande regelingen.  

 

 
 

 Snelle procedures 

Snellere procedures in de gemeentelijke besluitvorming, zonder geweld te doen aan de zorgvuldigheid, zijn 

van groot belang voor de koplopers om voorop te blijven lopen. Recreatieobjecten worden sneller 

afgeschreven, wat vraagt om het sneller inspringen van ondernemers om marktvragen. Het is van belang voor 

gemeenten om hier in de procedures rekening mee te houden.  

 

 Experimenteerruimte  

Een voorbeeld van snellere en flexibelere regelgeving is de zogenaamde ‘experimenteerruimte’, die nu in 

Ommen, Hardenberg en Dalfsen al bestaat. Voor bedrijven in de kopgroep is het van belang om te kunnen 

blijven excelleren. Om snel in te kunnen springen op de veranderende vraag uit de markt is het belangrijk om 

de voorlopers de mogelijkheid te geven om te experimenteren met nieuwe concepten, die wellicht niet direct 

passen binnen ruimtelijke contouren, maar wel een duidelijke toegevoegde waarde bieden voor het toeristisch 

product van het bedrijf en de regio. Van de experimenteerruimte in de genoemde gemeenten wordt echter 

maar beperkt gebruik gemaakt. Mogelijk is de experimenteerruimte niet bij alle ondernemers die er gebruik 

van zouden kunnen of willen maken bekend. De eerder genoemde aanjager zou hier mogelijk een rol in kunnen 

vervullen.  

 

 Flexibiliteit in bestemmingsplannen 

Een andere belemmering in de ruimtelijke ordening is dat de aard van een bestemmingsplan veelal niet de 

flexibiliteit biedt waar ondernemers, met vernieuwende ideeën die inspelen op trends, om vragen. Het kan 

interessant zijn om te kijken naar alternatieve formuleringen, die meer vrijheden aan ondernemers geven om 

in te springen op vragen vanuit de markt, bijvoorbeeld het benoemen van maximum bouwvolumes in plaats 

van maximum oppervlaktes en bouwhoogtes.  

 

 Kennisuitwisseling  

De voorlopers in de markt hebben behoefte aan kennis- en ervaringsuitwisseling. Juist in de kopgroep zit zo 

veel kennis en ervaring; het delen van deze ervaringen en kennis, en het opdoen van nieuwe kennis kan er voor 

zorgen dat deze groep verder kan blijven excelleren. We adviseren daarom de voorlopers te faciliteren om hun 

kennis te delen met andere ondernemers zodat ze van elkaar kunnen leren.  

 

 Inzet PMPC 2.0  

Al enige tijd is de PMPC 2.0-regeling actief in de provincie Overijssel. In deze regeling worden ondernemers 

uitgedaagd om met vernieuwende initiatieven te komen, samen met partners in de regio, om zo het eigen 

bedrijf, de vrijetijdseconomie én de omgeving een kwaliteitsimpuls te geven. De provincie subsidieert tot 

maximaal 35% van de kosten van het idee. Deze regeling leent zich uitstekend voor de groep voorlopers. De 

eerder genoemde aanjager zou een belangrijke rol kunnen vervullen bij het onder de aandacht brengen van de 

regeling bij bedrijven die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.  
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 Handhaving oneigenlijk gebruik 

Oneigenlijk gebruik vindt maar zeer beperkt plaats in de kopgroep. De bedrijven in de kopgroep zijn dusdanig 

vitaal, dat oneigenlijk gebruik niet zou hoeven plaats te vinden op deze bedrijven. Bij deze groep ligt 

handhaving op oneigenlijk gebruik dan ook voor de hand.  

 

 
 

 Innovatievouchers  

Kennis is de sleutel in de ontwikkeling van de sector. De regio kan gaan werken met kennis- of 

innovatievouchers, zoals die ook door Gastvrij Overijssel recentelijk zijn voorgesteld. De ondernemers uit de 

vrijetijdssector kunnen deze vouchers inzetten om de benodigde kennis in huis te halen om hun bedrijf een 

stap verder te helpen. Dat kan om meerdere vraagstukken gaan die bijdragen aan de vitaliteit van het bedrijf, 

bijvoorbeeld het van de grond krijgen van innovatieve plannen op het bedrijf, maar ook thema’s als 

bedrijfsopvolging, persoonlijk ondernemerschap, marketing of bedrijfsvoering kunnen met de vouchers 

worden aangepakt. Omdat het wellicht voor een deel van de bedrijven moeilijk is om hun hulpvraag goed te 

formuleren, kan de genoemde aanjager verblijfsrecreatie hier mogelijk een rol in spelen.  

 

 Inzet PMCP 2.0  

Bij de voorlopers beschreven we kort de al bestaande PMCP-regeling. Deze regeling leent zich ook uitstekend 

voor de groep middenmoters die hun bedrijf én hun omgeving met andere partners een extra impuls willen 

geven.  

 

 Ontwikkel kennisprogramma’s 

Naast individuele trajecten kunnen ook gezamenlijke kennisprogramma’s belangrijke resultaten brengen. Een 

tweetal samenhangende kennisthema’s zijn in onze ogen van belang voor de verdere ontwikkeling van de 

sector. Via kennisprogramma’s kunnen ondernemers zich deze thema’s eigen maken en deze toepasbaar 

maken voor productontwikkeling, marketing en samenwerking met collega’s:  

o Doelgroepgericht denken (leefstijlen)  

Zoals eerder beschreven richt het verblijfsrecreatief aanbod in het Vechtdal zich voor een groot deel op 

dezelfde doelgroepen. Ook blijken nog steeds veel ondernemers niet bewust te kiezen voor een bepaalde 

doelgroep. Zo ontstaat overaanbod (voor onder andere de rustig groene en gezellig lime leefstijlgroep) en 

gaan verblijfsondernemers elkaar in grote mate beconcurreren in plaats van het regionale aanbod aan te 

vullen en te versterken. Een scherpere focus leidt tot meer rendement en meer onderscheidend vermogen. 

De leisure leefstijlen zijn een uitstekende methodiek om invulling te geven aan dit kennisthema.  

o Doelgroep gericht denken (focus op buitenlandse gast)  

Aanvullend op een bewustere inzet op verschillende leefstijlgroepen, liggen er kansen om meer 

buitenlandse gasten te trekken; daar zien we op dit moment immers een belangrijke groeimarkt. Hierbij is 

het in eerste instantie het op orde brengen van de ‘basis’ belangrijk: kennisprogramma’s over het belang 

van inkomend toerisme als markt en vervolgsessies over cultuurverschillen, marketing en 

productontwikkeling. Concreet actiepunt is zorgen dat buitenlandse gasten in eigen taal (Duits) of in het 

Engels te woord gestaan worden en informatie tot zich kunnen nemen (zoals websites, menukaarten etc.).  

Ons advies is om op deze thema’s langer durende programma’s te ontwikkelen, waarbij ondernemers het 

geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen en daarin via het programma worden begeleid. Eénmalige 

kennisbijeenkomsten of workshops zijn in de praktijk vaak onvoldoende om tot daadwerkelijk resultaat bij de 

ondernemer te leiden. De thema’s waarop ondernemers kennis kunnen ontwikkelen kunnen van jaar tot jaar 
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verschillen, omdat ook de maatschappij in verandering is. Andere thema’s die relevant kunnen zijn: (online) 

marketing, sturen op cijfers, gastheerschap etc.   

 

 Inzet vitaliteitsteam  

In andere regio’s, zoals de Veluwe en Drenthe, is al ervaring opgedaan met een team van experts die zich 

buigen over vraagstukken van ondernemers (Kwaliteitsteam Veluwe en Expertteam Drenthe). Gastvrij 

Overijssel heeft in haar recente plannen voor de sector zich vooral uitgesproken voor innovatievouchers (zie 

hiervoor). In onze ogen is dat een uitstekend instrument voor een grote groep ondernemers uit de 

‘middenmoters’: bedrijven die heel goed in staat zijn om hun eigen, veelal gerichte hulpvraag te stellen. Onze 

eigen ervaring in zowel Drenthe als de Veluwe leert echter dat vooral in de groep ‘middenmoters laag’ veel 

bedrijven zitten die hun hulpvraag moeilijker kunnen formuleren (of niet eens bewust een hulpvraag hebben). 

In de Drentse en Veluwse praktijk blijkt vaak dat er achter de hulpvraag van een bedrijf een complex aan 

andere opgaven schuilt, die de ondernemer zelf niet snel in beeld heeft. Zo kan een ondernemer zich met een 

marketingvraag melden bij het expert of kwaliteitsteam, maar blijkt de problematiek bijvoorbeeld óók rondom 

bedrijfsvoering, opvolging of juridische zaken te liggen. Dat vraagt om een integrale blik om het bedrijf écht 

verder te helpen. 

We stellen daarom voor de groep ‘middenmoters laag’ (en de zorgenkindjes, zie aldaar) aanvullend op de 

innovatievouchers een ‘vitaliteitsteam’ voor.  Het vitaliteitsteam bestaat uit experts met verschillende 

specialismen, die zich over een vraagstuk van een ondernemer kunnen buigen. Na het advies van het team 

kan de ondernemer ook gebruik maken van coaching voor de implementatie van de adviezen; juist in de 

combinatie van een advies van meerdere experts en coaching in de implementatie ligt de kracht van de 

methodiek.  

 

 Handhaving oneigenlijk gebruik   

De bedrijven in de middenmoot zijn vitaal. Daarom dient recreatief gebruik voorop te staan en is handhaving 

op oneigenlijk gebruik van belang.  

 

 
 

 Handhaving oneigenlijk gebruik gepaard met de reikende hand 

Op de helft van de parken in de categorie zorgenkindjes vindt oneigenlijk gebruik plaats. Een eenduidige 

oplossing voor dit gebruik ligt op deze bedrijven niet voor de hand. Het lijkt allereerst de uitdaging om bij deze 

groep te voorkomen dat ze verder afglijden en verpauperen. Handhaving is hierbij enerzijds cruciaal, 

anderzijds enkel zinvol als de parken ook aan de hand worden genomen om ze een perspectief te bieden als 

recreatief bedrijf. Onze inschatting is dat dat voor een deel van de parken haalbaar is, maar voor een deel 

mogelijk ook niet. Dat vraagt om een actieve aanpak van deze parken; waarbij handhaving gepaard moet gaan 

met de reikende hand: het vitaliseringsplan (zie volgende punt).  

 

 Opstellen vitaliseringsplan als reikende hand  

Voor parken die in de gevarenzone zitten, adviseren we om een vitaliseringsplan te laten opstellen, 

nadrukkelijk samen met de ondernemer of Vereniging van Eigenaren. Het gaat hierbij vooral om parken die 

onvoldoende kwaliteit hebben om tegemoet te komen aan de wensen van de hedendaagse toerist of 

problemen hebben op het gebied van toekomstperspectief. Met andere woorden: ze zijn nog onvoldoende 

vitaal. Deze groep moet een vitaliseringsstimulans krijgen. Dat kan alleen als de ondernemer en/of VVE bereid 

is er zelf de schouders er onder te zetten. Belangrijk is om hierbij uit te gaan van één park, één plan, omdat 
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ieder park zijn eigen unieke situatie heeft.  

 

 Inzet vitaliteitsteam  

Daarnaast kan ook voor de groep zorgenkindjes het vitaliteitsteam ingezet worden, net als bij de 

middenmoters laag (zie aldaar) en het team kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen van een 

vitaliteitsplan. Het is voor de groep zorgenkindjes vaak moeilijk om hun eigen hulpvraag te formuleren. Ze 

zullen zich waarschijnlijk niet melden voor een innovatievoucher en/of hun problematiek is veelal te complex 

voor één hulpvraag. Hiervoor leent een vitaliteitsteam, met meerdere expertises en een coachingstraject voor 

de implementatie, zich dus uitstekend.  

 

 
 

 Ontwikkel transformatieteam 

Een transformatieteam lijkt op het eerder beschreven vitaliteitsteam, maar kent een specifieke insteek. Het 

transformatieteam richt zich op die parken waar een recreatieve toekomst zeer lastig, zo niet, onmogelijk lijkt. 

Het team kijkt naar andere toekomstopties voor het betreffende park: omzetten naar woonbestemming, 

omzetten naar natuur, gereguleerde tijdelijke huisvesting van bepaalde groepen. Deze opgave is veelal zo 

complex, dat het om vele expertises vraagt. Bovendien vraagt het om actieve betrokkenheid van de gemeenten 

zelf. 

Als parken zonder perspectief als recreatief park een invulling kunnen krijgen en gekoppeld kunnen worden 

aan maatschappelijke opgaven, zoals sociaal zwakkere groepen of (gereguleerd) arbeidsmigranten, kan 

‘overaanbod’ in de verblijfsrecreatie aan de markt worden onttrokken, terwijl maatschappelijke opgaven 

nader ingevuld worden.  

 

 Handhaving oneigenlijk gebruik  

Op al deze bedrijven vindt oneigenlijk gebruik plaats.  Vanuit onze inschatting dat deze bedrijven geen 

toekomstperspectief meer hebben als recreatief bedrijf, lijkt handhaving op oneigenlijk gebruik weinig zinvol.


