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Slimme groei toerisme 
De toerismesector groeit hard en bereikt record-
hoogtes in 2030. Dit biedt enorme kansen voor 
gemeenten, regio’s en provincies om hierop in 
te spelen. De vrijetijdseconomie genereert veel 
banen en veel voorzieningen bestaan vaak mede 
dankzij toerisme.

De verwachte groei van toerisme stelt ons ook voor 
de nodige uitdagingen. De afgelopen tijd zijn plek
ken in het nieuws geweest waar toeristen overlast 
veroorzaken. Op veel plekken is er juist nog ruimte 
voor toeristen. In beide gevallen geldt de vraag: 
hoe kan toerisme betekenis aan de bezoeker en 
bestemming toevoegen? 

1970 - 2000
Toerisme 
biedt een 
product

2000 – 2020
Toerisme 
biedt een 
beleving

2020…. 
Toerisme 
biedt  
betekenis

De oplossing zit hem in ‘slimme groei’ 
van toerisme. Ons bureau helpt u om: 

• Kansen van toerisme optimaal te benutten;
• Ondernemers, inwoners én de leefom geving 

mee te laten profiteren; 
• Te sturen op een bestemming in balans.
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Onze expertise 
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is mede  
auteur van het advies 'Waardevol toerisme' van 
de Raad voor de leefomgeving. Dat maakt dat 
we beschikken over veel expertise, nuttige tools 
en een breed scala aan inspirerende voorbeel-
den uit heel Nederland.   

Wij staan bekend om het ontwikkelen van visies, 
het uitvoeren van analyses en het vervolgens toe
pasbaar maken hiervan voor uw provincie, regio of 
gemeente. We doen dit altijd op een onderbouwde 
manier en met draagvlak vanuit  ondernemers, 
inwoners en de leefomgeving. Opdrachtgevers 
typeren ons bureau als: ‘enthousiast, persoonlijk 
en betrokken’. 

Wij helpen u graag met 
concrete  adviezen en
oplossingen voor de  
vraagstukken in uw
gemeente of regio. 
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Onze diensten 

KENNISMAKEN

Workshop Waardevol toerisme 

Uw vraagstuk 
U wilt kennismaken met het thema ‘Waardevol 
toerisme’, of dit agenderen.  

Onze oplossing
Wij komen graag langs voor een workshop over dit 
thema en gaan de dialoog met elkaar aan: 

• Presentatie: We geven een presentatie over 
‘Waardevol toerisme’, u krijgt inzicht in de 
highlights van het advies van de Raad voor de 
leefomgeving;

• Dialoog: We verkennen samen met u welke 
vragen er bij u spelen. We gaan de dialoog met 
elkaar aan, aan de hand van stellingen en 
concrete casussen. 

Het resultaat
U kunt zelf het verhaal vertellen over ‘Waardevol 
toerisme’ en u heeft inzicht in de vraagstukken die 
voor u relevant zijn. 

Kennisatelier Waardevol toerisme 

Uw vraagstuk 
U wilt het thema waardevol toerisme een plek  
geven in uw beleid, zonder direct een heel visie
traject op te tuigen?  

Onze oplossing
Wij organiseren twee kennisateliers over dit thema 
en verkennen samen met u hoe dit een plek kan 
krijgen in uw beleid. Deze kennisateliers gaan over:

• Bepalen van de huidige situatie en de ontwik
kelruimte van de bestemming, plus mogelijke 
uitdagingen;

• Effectief sturen op balans, welk instrumentarium 
is er voor handen en wat is de effectiviteit?  

Het resultaat
Borgen van Waardevol toerisme in het beleid van 
uw gemeente of regio. 
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VISIEVORMING

Perspectief 2030 voor uw bestemming 

Uw vraagstuk
Wilt u de kansen van het groeiend toerisme optimaal benutten? Wilt u sturen op positieve effecten van 
toerisme en negatieve voorkomen? Dan is een perspectief bestemming 2030 iets voor u! 

Onze oplossing
We organiseren met u en de verschillende stake
holders samen een proces dat uitgaat van drie 
fases:

• Fase 1  Vertrekpunt: dit bestaat uit een start
gesprek en analyse van de bestemming in de 
huidige situatie;  

• Fase 2  Kompas: we stellen de ambitie en  
doelen vast en bepalen de strategie en  
speerpunten van beleid;

• Fase 3  Koers zetten: u krijgt een concrete 
uitvoeringsagenda, uitgewerkt in acties (wat) en 
rollen (wie).

Strategische pijlers van het perspectief zijn o.a.:

• Uw bestemming overal aantrekkelijk, bereikbaar 
en beleefbaar;

• Uw bestemming toekomstbestendig, vitaal en 
gastvrij;

• Uw bestemming in balans: zowel als het gaat om 
‘lusten en lasten’, alsook ‘druk en draagkracht’.

Het resultaat
Met dit perspectief geeft u sturing op toerisme dat 
profijtelijk is voor ondernemers en inwoners en in 
balans is met de leefomgeving. Uw Perspectief 2030 
is gebaseerd op feiten en cijfers en kan rekenen op 
draagvlak vanuit de sector, inwoners en verschillen
de belangengroepen. 
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VERDIEPENDE ANALYSE

Bestemming in balans

Uw vraagstuk
Is de toeristische druk in uw regio al hoog, of juist 
sterk aan het toenemen? Dan komen zeer waar
schijnlijk balansvragen aan de orde. Hoe zit het met 
de leefbaarheid voor inwoners? Welke gevolgen van 
toerisme zijn zichtbaar? Wegen de voordelen van 
toerisme nog op tegen de nadelen? Hoe kan worden 
gestuurd op balans?

Onze oplossing
Wij geven u inzicht in de toeristische druk op uw 
bestemming en de gevolgen hiervan. We bepalen of 
en in welke mate er ontwikkelruimte is. Dit noemen 
we een analyse van druk en draagkracht. Wat gaan 
we voor u doen?

Analyse toeristische druk
De druk van toerisme in uw gemeente en regio komt 
in beeld op basis van enkele toeristische parameters 
(o.a. overnachtingen intensiteit, dichtheid). We geven 
een oordeel variërend van hoge druk tot lage druk, 
mede op basis van een benchmark van gemeenten 
door heel Nederland. Tevens krijgt u specifiek voor 
uw regio de verwachte groeicijfers (prognoses) van 
toerisme in beeld. 

Analyse draagkracht
We analyseren de draagkracht van de bestemming 
voor diverse domeinen van de leefomgeving, zowel 
fysiek als sociaal. De analyse bestaat uit een  
Balansindex en een Balanstafel en Bewonersonder
zoek (optioneel).

• De Balansindex geeft een oordeel over de impacts 
van toerisme in uw gemeente of regio op basis van 
indicatoren. Het is een feitelijke analyse van de 
huidige situatie per domein van de leefomgeving.  

• De Balanstafel nodigt beleidsmakers en experts 
uit om vanuit diverse kennisgebieden van de 
leefomgeving (natuur, vastgoed, mobiliteit, etc.) 
te komen tot een oordeel (inschatting) van de 
impacts in de huidige situatie, zowel positief als 
negatief.

• Bewonersonderzoek. Het belang van zeggen
schap en betrokkenheid van inwoners bij toe
ristische ontwikkeling is groot. We faciliteren dit 
door een bewonersonderzoek. Hierin kunnen 
inwoners (o.a.) aangeven welke positieve en 
negatieve gevolgen ze ervaren van toerisme. We 
maken gebruik van het online panel van onze 
samenwerkingspartner I&O Research en werken 
met een gestandaardiseerde vragenlijst, waaraan 
u specifieke vragen kunt toevoegen.

 

Het resultaat
U krijgt samen met de betrokken 
stakeholders: 
• Inzicht in de relatie tussen de 

leefbaarheid (draagkracht) en 
toerisme voor uw gemeente of 
regio;

• Oordeel over aanwezige ont
wikkelruimte;

• Advies over de wijze waarop 
u met beleid kunt sturen op 
het stimuleren van positieve 
effecten en het voorkomen van 
negatieve effecten.  
 



Wilt u meer weten?  

Ons bureau is al op verschillende
plekken in Nederland actief met het
creëren van waardevol toerisme. 

• Wilt u kennismaken met het thema waardevol 
toerisme? Kies dan voor een workshop of 

 kennisatelier;
• Wilt u aan de slag met beleid? Kies dan voor een 

Perspectief op uw bestemming;
• Wilt u verdieping op het thema? Kies dan voor de 

analyse ‘bestemming in balans’.   

Nieuwsgierig? Neem contact op met:

Tinco Lycklama
www.ruimteenvrijetijd.nl
lycklama@ruimteenvrijetijd.nl
0653383550  

http://www.ruimteenvrijetijd.nl
mailto:lycklama%40ruimteenvrijetijd.nl?subject=

