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VERBLIJFSRECREATIE IN HET VECHTDAL

Inleiding

Kaart 1: Het Vechtdal; ligging binnen de provincie Overijssel

Het Overijssels Vechtdal is één van de toeristische regio’s van de provincie Overijssel.
De afgelopen jaren haalde telkens opnieuw een aantal bedrijven uit het Vechtdal
prestigieuze prijzen binnen. Het laat zien dat het Vechtdal de consument een aantal
prachtige accommodaties te bieden heeft. Tegelijkertijd zijn er ook veel parken waar
het minder goed gaat. Permanente bewoning of ander oneigenlijk gebruik vindt
in een deel van het Vechtdal plaats en de vraag is hoe gezond de sector als geheel
is. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben MarketingOost, de gemeenten in het
Vechtdal en de provincie Overijssel de opdracht gegeven aan het Bureau voor Ruimte
& Vrije Tijd om een vitaliteitsonderzoek naar de verblijfsrecreatie uit te voeren.
In deze samenvatting hebben we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit
het rapport opgenomen.
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) gaan we ook in op de andere vormen van verblijfsrecreatie: groepsaccommodaties en bed & breakfasts. Het onderzoek heeft betrekking op de regio Vechtdal
bestaande uit de gemeenten; Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle.

Bron: provincie Overijssel, bewerking Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
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Onderzoeksopzet
Het onderzoek is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk:
Onderdeel 1:
Cijfermatige analyse van de markt
In dit hoofdstuk hebben we de ontwikkeling van vakanties en overnachtingen in het Vechtdal afgezet tegen
de ontwikkeling van het verblijfrecreatie aanbod en de
bezettingsgraden. Hiermee hebben we achterhaald of er
sprake is van een verzadigde verblijfsrecreatie markt.

Onderdeel 2:
Een vraag-aanbodvergelijking met behulp van
leefstijlen
Aanbod
(Leisure leefstijlen)

Ontwikkelrichtingen/
Product-marktcombinaties

Actualiteit

Vraag
(Leisure leefstijlen)

Identiteit

Door gebruik te maken van de leefstijlsegmentatie vanuit
de Leisure Leefstijlen (vraag- én aanbod, zie figuur 1)
hebben we inzicht gekregen in hoeverre het verblijfsrecreatie aanbod in het Vechtdal aansluit bij het profiel van
de toerist. Voor welke doelgroepen is de verblijfsrecreatie
markt met name aantrekkelijk en wat voor soort nieuwe
initiatieven voegen iets toe aan het bestaande aanbod
in het Vechtdal. Daarnaast hebben we inzicht gekregen
in hoeverre het aanbod (op termijn) behoefte heeft aan
vernieuwing en welke actuele ontwikkelingen er in de
regio spelen.

Onderdeel 3:
Vitaliteit: kwaliteit en perspectief
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. Al met al hebben
we 90 bedrijven (60% van het aanbod) in het kader van
het onderzoek meegenomen. Al deze bedrijven zijn daadwerkelijk bezocht. Hieronder hebben we de steekproef
per accommodatievorm weergegeven:

•
•
•

Bungalowparken. Steekproef = 84%
Campings. Steekproef = 58%
Hotels. Steekproef = 54%

We hebben in totaal 156 bedrijven en 188 verblijfs
accommodaties gekleurd. 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.
Zie figuur 1
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Vakantie is activiteit,
ontdekken en
uitleven, ervaren
en meemaken

Figuur 1: Leisure Leefstijlen voor verblijfsrecreatie.
De 7 belevingsvelden
in het BSR© model

vitaliteit

harmonie

Bron: RECRON, 2015

cultureel &
inspirerend rood
8,6%

uitbundig geel
24,8%

Wat gaan we doen, waar
gaan we naartoe?
Actief en sportief,
activitiet centraal

Met wie gaan we op
vakantie?
Gezelschap centraal

ingetogen aqua
14,9%

sportief &
avontuurlijk paars
8,5%

controle
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gezellig lime
17,5%

rustig groen
15,4

comfortabel & luxe blauw
10,4%
Vakantie is
ontspannen genieten
en tot rust komen
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zekerheid
VERBLIJFSRECREATIE IN HET VECHTDAL

Onderdeel 1:
Belangrijkste conclusies
en aanbevelingen uit de
cijfermatige analyse
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Belangrijkste conclusies cijfermatige analyse
Hieronder hebben we de belangrijkste conclusies uit de cijfermatige analyse weergegeven
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)
zien we een sterke groei van het aantal overnachtingen in
het Vechtdal. 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 bezetttingsgraden 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 in het Vechtdal 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 het Vechtdal te maken heeft 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.

Tabel 1: De belangrijkste conclusies uit de cijfermatige analyse schematisch weergegeven
Categorie

Ontwikkeling Vechtdal

Conclusie

Hotels

Ontwikkeling aanbod: lichte groei
Ontwikkeling vraag: sterke groei
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.

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.

Ontwikkeling aanbod: sterke groei
Ontwikkeling vraag: sterke groei
Ontwikkeling bezettingsgraden: ongeveer gelijk

Sterke groei vraag en aanbod lijken redelijk in evenwicht

Groepsaccommodaties

B&B’s

BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD
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Onderdeel 2:
Belangrijkste conclusies
en aanbevelingen uit
de vraag- en aanbod
analyse op basis ban de
Leisure Leefstijlen
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Belangrijkste conclusies vraag- en aanbodanalyse o.b.v. de leefstijlen
Hieronder hebben we de belangrijkste conclusie uit de vraag- en aanbodanalyse opgenomen
Figuur 2: Vraag en aanbod verblijfsrecreatie naar leefstijlen in het Vechtdal op index.

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 (zie figuur 2). Het aanbod voor rood, blauw
en paars (figuur 2) 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.
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Aanbevelingen; kansrijke ontwikkelrichtingen op basis van leefstijlen
Kansen voor aqua, rood, paars en blauw
Wat voor soort voorzieningen passen 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 bungalowpark.

Hoe kan er invulling worden gegeven aan de ontwikkelrichting? We zien hiervoor drie
mogelijke strategieën, die in combinatie met elkaar zouden kunnen worden toegepast:

•
•
•

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.
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.
Het transformeren van huidige accommodaties. Bestaande bedrijven kunnen ook
een omslag maken, waarbij ze (op termijn) de focus leggen op een andere doelgroep.

Figuur 4.7: De ‘product life cycle’ van het toeristisch-recreatief product binnen de
leefstijlsegmentatie
vitaliteit

harmonie

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

•
•
•
•

Een groep die al heel veel naar het Vechtdal komt en waar deels nog een beperkt
aanbod voor is betreft de aqua doelgroep. Vooral voor campings lijkt deze doelgroep kansrijk.
Voor de blauwe groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Vooral op
campings en bungalowparken liggen kansen voor deze groep.
Voor de paarse groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Vooral op
minicampings, campings en bungalowparken liggen kansen voor deze groep.
Ook voor de rode groep is er nog maar weinig aanbod in het Vechtdal. Er liggen
voor deze groep kansen in alle deelsectoren binnen de verblijfsrecreatie.

BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD
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De 7 belevingsvelden in het BSR© model
Bron: RECRON, 2015

Op de volgende pagina’s hebben we de ontwikkelrichtingen uitgewerkt in een
aantal voorbeelden.
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Voorbeeld 1:
ontwikkelrichting voor de ingetogen aqua groep

Ingetogen aqua

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:

•
•
•
•
•
•
•
•

• 14,9% van de Nederlandse vakantiegangers is ‘aqua’
• Gemiddeld gaan zij 3,6 keer per jaar weg, waarvan
2,4 keer in Nederland
• Aqua heeft relatief wat meer te besteden
• Aqua boekt de vakantie graag tot een halfjaar van
tevoren

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

Kenmerken van de ideale ‘aqua’ vakantie :
• Cultuur, natuur en (kalme) sportieve mogelijkheden
• Bezoek aan natuurgebied of strand, musea en
bezienswaardige gebouwen
• Wandel- en fietsvakanties
• Kennis opdoen over streek, natuur en cultuur

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de aqua doelgroep.
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Voorbeeld 2:
ontwikkelrichting voor de stijlvol en luxe blauwe groep

Comfortabel en luxe blauw

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:

•
•
•
•
•
•
•
•

• 10,4% van de Nederlandse vakantiegangers is ‘blauw’
• Gemiddeld gaan zij 3,6 keer per jaar weg, waarvan 2,3
keer in Nederland
• Bestedingen hoger dan gemiddeld
• Blauw boekt de vakantie een tot twee maanden van
tevoren

Luxe en stijlvolle accommodatie
Goede faciliteiten en service
Kwaliteitskeurmerken
VIP-arrangementen
Zakelijke mogelijkheden combineren
Goede culinaire voorzieningen
Gevoel van exclusiviteit
Goed beveiligd

De ideale ‘blauwe’ vakantie:
• Luxe, comfortabel, stijlvol en exclusief ontspannen
• Stedentrip of een verwenvakantie
• Tijd voor vrienden, sociaal contact
• Goede organisatie, goede faciliteiten
• Vakantie aan stranden, meren en plassen

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de blauwe doelgroep.
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Voorbeeld 3:
ontwikkelrichting voor de sportief en avontuurlijk
paarse groep

Avontuurlijk en sportief paars
• 8,3% van de Nederlandse vakantiegangers is ‘paars’
• Gemiddeld gaan zij 3,9 keer per jaar weg, waarvan
1,9 keer in Nederland
• Paars boekt de vakantie een tot vijf maanden van
tevoren

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

De ideale ‘paarse’ vakantie:
• Iets nieuws beleven of ontdekken
• Actie, uitdaging en avontuur
• Back-to-basic, of juist luxe en exclusiviteit
• Alleen op vakantie, of met een groep gelijkgestemden
• Stedentrip of watersportgebied, actieve en sportieve
vakantie

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de paarse doelgroep.
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Voorbeeld 4:
ontwikkelrichting voor de creatief en inspirerend
rode groep

Cultureel en inspirerend rood
• 8,6% van de Nederlandse vakantiegangers is ‘rood.
36% is tussen de 18 en 34 jaar
• Gemiddeld gaan zij 3,3 keer per jaar weg, waarvan
2,0 keer in Nederland
• Rood boekt vaak kort van tevoren de vakantie, meestal
niet gebonden aan schoolvakanties

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

De ideale ‘rode’ vakantie:
• Iets nieuws beleven of ontdekken;
• Actie, uitdaging en avontuur;
• Back-to-basic, of juist luxe en exclusiviteit;
• Alleen op vakantie, of met een groep gelijkgestemden;
• Stedentrip of watersportgebied, actieve en sportieve
vakantie.

Voorbeelden verblijfsaccommodaties voor de rode doelgroep.
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Voorbeeld:
het verbreden van
bestaande
accommodaties
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 3: Verbreding naar buurkleuren.
Vakantie is activiteit,
ontdekken en
uitleven, ervaren
en meemaken

vitaliteit

harmonie

uitbundig geel
24,8%
cultureel &
inspirerend
rood
8,6%
Wat gaan we doen,
waar gaan we naartoe?
Actief en sportief,
activiteit centraal

Met wie gaan
we op vakantie?
Gezelschap
centraal

gezellig lime
17,5%

sportief &
avontuurlijk
paars
8,5%

controle

ingetogen aqua
14,9%
comfortabel & luxe
blauw 10,4%

Vakantie is
ontspannen genieten
en tot rust komen

rustig groen
15,4

zekerheid

De 7 belevingsvelden in het BSR© model
Bron: CVO 2013,bewerking SmartAgent
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Voorbeeld:
transformeren naar
nieuwe doelgroepen

Figuur 4: 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. In het Vechtdal is er voornamelijk overaanbod 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.
Deze transformatie kan op verschillende
manieren worden ingevuld:
Van rustig groen naar ingetogen aqua door
bijvoorbeeld:
➜ Verhaal van streek of het bedrijf laten zien
➜ Aandacht voor de omgeving
➜ Luxere bedden en comfortabel meubilair
➜ Upgrade naar meer streekeigen
bungalows
➜ Omschakelen naar een landschapscamping
➜ Aandacht voor duurzaamheid
Van gezellig lime naar uitbundig geel door
bijvoorbeeld:
➜ Upgrade of toevoegen faciliteiten /		
voorzieningen
➜ Thematisering
➜ Upgrade huisjes van standaard naar		
meer luxe
➜ Vooropgezette tenten

Vakantie is activiteit,
ontdekken en
uitleven, ervaren
en meemaken

vitaliteit

harmonie

uitbundig geel
24,8%
cultureel &
inspirerend
rood
8,6%
Wat gaan we doen,
waar gaan we naartoe?
Actief en sportief,
activiteit centraal

Met wie gaan
we op vakantie?
Gezelschap
centraal

gezellig lime
17,5%

sportief &
avontuurlijk
paars
8,5%

controle

ingetogen aqua
14,9%
comfortabel & luxe
blauw 10,4%

Vakantie is
ontspannen genieten
en tot rust komen

rustig groen
15,4

zekerheid

De 7 belevingsvelden in het BSR© model
Bron: CVO 2013,bewerking SmartAgent
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Onderdeel 3:
Belangrijkste conclusies
en aanbevelingen uit
het vitaliteitshoofdstuk
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Korte toelichting vitaliteit verblijfsrecreatie Vechtdal
De vitaliteit van een bedrijf wordt bepaald door vele factoren. In het onderzoek hebben
we gebruik gemaakt van de door ons bureau ontwikkelde vitaliteitsscan, die verschillende parameters in kaart brengt op het gebied van de kwaliteit van het bedrijf en het
perspectief van het bedrijf. Dat geeft een belangrijk inzicht in hoe de sector er voor staat.

Op basis van de scores op kwaliteit en perspectief hebben wij de bedrijven ingedeeld in
ons ‘vitaliteitsmodel kwaliteit en perspectief’. We hebben 90 bedrijven (een steekproef
van 60%) in het kader van het onderzoek meegenomen en al deze bedrijven hebben we
daadwerkelijk bezocht.

Zie figuur 5
Hieronder beschrijven we de verschillende groepen:

De voorhoede (14% van de bedrijven:
13 bedrijven, 30% van de bedden)

Dit zijn 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.

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. Het
perspectief voor de toekomst is eveneens positief.

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

Middenmoters Laag (11% van de bedrijven:
10 bedrijven, 8% 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 er voor
gekozen om deze bedrijven in te delen in twee onderdelen:
middenmoters hoog en middenmoters laag.

In deze groep vallen bedrijven die positief scoren in het
vitaliteitsmodel, maar de kwaliteit dient gewaarborgd te
worden om te voorkomen dat deze bedrijven afglijden naar
de groep zorgenkindjes. Het perspectief is nog wel positief,
maar er zijn de nodige aandachtspunten.

BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD
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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.

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.
VERBLIJFSRECREATIE IN HET VECHTDAL

Figuur 5: Vitaliteitsmodel indeling in groepen, type bedrijven en capaciteit (90 bedrijven).

Legenda indeling in groepen:
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Belangrijkste conclusies vitaliteit verblijfsrecreatie Vechtdal
Hieronder hebben we de belangrijkste conclusies uit het vitaliteitsonderzoek opgenomen
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 (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. De koplopers zijn goed voor in
totaal bijna 1/3e van de bedden (31%). Hieronder bevinden zich opvallend veel campings; de regio mag zich dus
met recht een echte kwalitatieve kampeerregio 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.
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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 bunga
lowbedrijven. Komt er geen impuls voor de toekomst,
dan ligt verdere achteruitgang op de loer: verpaupering,
verdergaande permanente bewoning of huisvesting van
arbeidsmigranten.

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.

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.
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Aanbevelingen het vitaliseren van de verblijfsrecreatie sector
Algemene adviezen

● 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. Wees kritisch
tegenover initiatieven voor andere doelgroepen, maar sluit
ze niet op voorhand uit.
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● 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.
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:
• Vraaggegevens: de ontwikkeling van het aantal overnachtingen per sector
• Aanbodgegevens: de ontwikkeling van het aantal accommodaties en slaapplaatsen per sector
• 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
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.
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● 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 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.

VERBLIJFSRECREATIE IN HET VECHTDAL
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Adviezen voor de voorlopers

● 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 op 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 kan hier mogelijk
een rol in 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 en
elkaar kunnen inspireren..

● 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.
● 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.
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Adviezen voor de middenmoters

● 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:

➜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.

➜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 verschillen,
omdat ook de maatschappij in verandering is. Andere thema’s die relevant kunnen zijn: (online)
marketing, sturen op cijfers, gastheerschap etc.
BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD
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● 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 om voor de groep 'middenmoters
laag' (en de zorgenkindjes, zie aldaar) aanvullend op de
innovatievouchers een ‘vitaliteitsteam’ te ontwikkelen.
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.

?

Adviezen voor de zorgenkindjes

● 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).

● 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.
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● 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 onder te zetten. Belangrijk is om hierbij uit te gaan van één park, één plan, omdat
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 (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.

?

Adviezen voor de achterblijvers

● 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.
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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.
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