Drenthe

DÉ VRIJETIJDSPROVINCIE
VAN NEDERLAND
Kansen voor ontwikkeling in leisure

De toeristische sector groeit: wereldwijd, in Nederland en in Drenthe. Met een omzet van 1,7 miljard euro (in 2018) is de vrijetijdseconomie een belangrijke motor van de Drentse economie. Ook
qua werkgelegenheid speelt de vrijetijdseconomie een belangrijke
rol. De sector is goed voor circa 24.000 banen aan directe en
indirecte werkgelegenheid. Dit betekent dat 1 op de 10 Drenten

Henk Brink
gedeputeerde Vrijetijdseconomie

voor zijn of haar inkomen afhankelijk is van de vrijetijdseconomie.
Voor een aantal locaties in Nederland leidt de sterke groei van
het toerisme tot knelpunten en grote drukte, maar het biedt ook
kansen voor andere bestemmingen in Nederland. Die kansen
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Welkom in Drenthe

zien we zeker in Drenthe. Drenthe, heeft al veel te bieden aan
inwoners en bezoekers: natuur, ruimte, het landschap, attracties
en bijzondere evenementen. Ook is Drenthe dé fietsprovincie
met als hoogste punt de VAM-berg waar je een weids uitzicht
hebt over de provincie.
En we zien kansen om Drenthe nog nadrukkelijker op de kaart
te zetten als aantrekkelijke bestemming met een hoogwaardig
aanbod voor zowel de inwoners als bezoekers. Een aanbod dat
zich blijft ontwikkelen en vernieuwen.
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Het verhaal
van Drenthe

Wanneer het leven draait om overvolle agenda’s en continue
bereikbaarheid is het soms tijd om de wereld om je heen even
op pauze te zetten. Terug naar de basis en naar dat wat echt
belangrijk is. Dat kan in Drenthe, Oerprovincie van Nederland.
Een ongedwongen én stoer gebied, met ongerepte natuur,
indrukwekkende verhalen, hartelijke mensen en een gevoel
van oorsprong.

Drenthe telt maar liefst drie Nationale Parken en heeft
prachtige natuurgebieden. Je vindt hier ongerepte bossen, ruige
heidevelden en een uitgestrekt beekdallandschap. De horizon
reikt zover je ogen kijken kunnen. Dwalend over de oneindige heide of op een mountainbike dwars door de zandvlaktes.
Genietend van de opkomende of ondergaande zon, de rust en
de duisternis. Hier ervaar je pas wat stilte is. Voor kinderen is
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Welkom in Drenthe

‘Drenthe is dichtbij en toch
ben je even helemaal weg.’

Het verhaal van Drenthe
de natuur één grote, stoere speeltuin. Hier kunnen ze klimmen
en klauteren, op pad met de boswachter of de schaapsherder
en slapen in een echte boomhut.Drenthe is ook een gebied vol
verrassingen. Festivals midden in de natuur, authentieke brinken esdorpen en een landschap boordevol geschiedenis. Neem
bijvoorbeeld het verhaal over de hunebedden. Spannend en
mysterieus. Het verhaal over Vincent van Gogh, die in Drenthe
inspiratie zocht en vond. Het verhaal van de paupers, die in
de Koloniën van Weldadigheid een perspectief op een beter
bestaan geboden werd. Nergens anders in Nederland is de
geschiedenis zo voelbaar. Het landschap van Drenthe komt pas
echt tot leven als je de verhalen kent.
Drenthe heeft daarnaast en aantal grote dagattracties zoals
Plopsaland en Wildlands en een aantal (grote) evenementen.
Denk aan de Dutch TT. Er is in Drenthe ruimte voor deze grote
evenementen en we bieden (letterlijk en figuurlijk) ruimte om te
ondernemen in onze provincie.
Drenthe is dichtbij en toch ben je even helemaal weg.
Hier kom je los van het dagelijkse leven. We nodigen je van
harte uit om ons stoere gebied te beleven en de verhalen te
ontdekken.

Oerprovincie van Nederland
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Facts
& figures

Inwoners | Toeristische markt | Vakantiemarkt Buitenland | Vakantiemarkt Binnenland
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Welkom in Drenthe

Bron Facts & figures : Marketing Drenthe

Facts & figures | Inwoners

Inwoners
in het noord oosten van het land. Met een oppervlakte van 2.700 m2 wonen er bijna een half miljoen inwoners.
Groningen
582.228

De direct aangrenzende provincies zijn Groningen, Friesland en Overijssel, met nog eens 2,5 miljoen inwoners en
Friesland
645.848

aan de Oostkant grenst de provincie aan Duitsland.

Drenthe
491.011

Overnachtingen in Drenthe
Kerncijfers Drenthe 2018 (Bron: CBS)
Drenthe

Groningen

Friesland

Overijssel

Totaal

0-10 jaar

53701

59566

74013

138793

326073

10-20 jaar

59924

70839

80900

147433

359096

20-50 jaar

164900

230023

229150

430367

1054440

50-70 jaar

143.819

152.484

177.674

297.415

771.392

68.667

69.316

84.111

135.278

357.372

Totaal

491.011

582.228

645.848

1.149.286

2.868.373

Huishoudens

216.373

292.255

290.335

499.031

1.297.994

73.160

78.224

95.468

177.262

424.114

143.213

214.031

194.867

321.769

873.880

2,27

1,99

2,23

2,31

2,2

Leeftijdsgroep

70+ jaar

Huishoudens met kinderen
Huishoudens zonder kinderen
Aantal personen per huishouden

Bron Facts & figures : Marketing Drenthe

Overijssel
1.149.286

Oerprovincie van Nederland

+DUITSLAND

Drenthe is een van de 12 provincies van Nederland, een land van in totaal 17 miljoen mensen. De provincie ligt
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Overnachtingen in Drenthe

Bestedingen

Overnachtingen

Gasten

€ 1,7

7,2

1,9

Kerncijfers Drenthe 2019 (Bron: CBS)
2019

Binnenlands

Inkomend

Totaal

Overnachtingen

6.048.000

1.220.000

7.269.000

Groei t.o.v. 2018

+1%

+8%

+3%

Groei t.o.v. 2014
Marktaandeel op NL

+3%

+71%

+16%

8,6%

2,4%

6,1%

Vakantiegangers leveren de Drentse economie
zo’n € 300 miljoen per jaar op.
Daguitstapjes leveren de Drentse economie
nog eens € 1,4 miljard per jaar op.

miljard

miljoen

De sector is alleen al in Drenthe daarmee
een miljardenindustrie.

miljoen

53,8

Dagjes uit

De vrijetijdssector is belangrijk voor de werk-

miljoen

gelegenheid. Totaal ruim 15.000 banen. in de VTE,

Overnachtingen Drenthe (CBS)
6148
7000
6000

302

6595

353

6513

302

6625

313

dit houdt in dat maar liefst 1 op de 14 werkenden
6872
278

7103
348

3437

3785

4022

373

1000
0

4110

4480

In 2018 werd voor € 8 miljoen toeristenbelasting

4%

4626

4690

5%

een vakantiehuis t.o.v. 34% landelijk.
• Het gaat goed met de Drentse bungalow,
		 in vijf jaar tijd 35% toename.

34%

1515

1605

1468

1319

1236

1131

1283
922
2019

895

825

722

883

879

998

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hotels / Pensions

Groepsaccommodaties

Kampeerterreinen

Totaal logiesaccommodaties

GRAFIEK 1: ontwikkeling overnachtingen Drenthe per
accommodatietype (x1000) (Bron: CBS)

Welkom in Drenthe

14%

16%

• Kamperen krimpt; in vijf jaar tijd afname in

Huisjesterreinen
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Verdeling overnachtingen

geheven.

3000
2000

werkzaam is in de vrijetijdseconomie.

65% van de nachten in Drenthe vindt plaats in

5000
4000

7269

44%

		 aantal overnachtingen van 25%
• Hotels en groepsaccommodaties doen het
		 afgelopen jaren ook goed.
(Bronnen: CVO 2018, CVTO 2018, CBS, Lisa)

65%

18%
Hotels / Pensions

Huisjesterreinen

Kampeerterreinen

Groepsaccommodatie

GRAFIEK 2: Verdeling overnachtingen naar type accommodatie
Drenthe versus Nederland (Bron: CBS)

Bron Facts & figures : Marketing Drenthe

Facts & figures | Toeristische markt

Binnenlands toeristisch
€ 248,7 miljoen

Vaste gasten
€ 25,1 miljoen

Buitenlandse gasten
€ 47,5 miljoen (schatting)

In 2018 mocht Drenthe 5.994.000 binnenlandse toeris-

De vaste gast heeft een eigen tweede accommodatie:
een boot, huisje of (sta)caravan op een vaste plek.
Zij kenmerken zich door veel korte vakanties, waarbij ze de
omgeving al goed kennen, zich gedragen zoals een local en
minder uitgeven dan een toeristische vakantieganger: zo’n
€ 16,- p.p.p.n. In totaal gaat het in Drenthe om 1,6 miljoen
overnachtingen.

Drenthe mocht in 2017 voor het eerst meer dan
1 miljoen inkomende overnachtingen noteren. In 2018
steeg dit cijfer met 13% naar 1.134.000 overnachtingen.
Deze buitenlandse gasten komen voornamelijk uit
Duitsland (67%) en België (18%). Als we voor inkomende
gasten uitgaan van eenzelfde uitgavenpatroon als
binnenlandse gasten, komt de geschatte besteding
uit op 47,5 miljoen euro.

tische overnachtingen bijschrijven. Deze vallen volgens
CBS in 4 accommodatietypes uiteen. Via CVO is daar een
bedrag per overnachting (inclusief eten en activiteiten)
aan gekoppeld.
Type

Nachten

Uitgave

Totaal

x 1000

p.p.p.n.

€

Hotel

471*

€ 77,34

€ 36,4 M**

Kampeerplek

1185

€ 23,21

€ 27,5 M

Huisje

3659

€ 38,48

€ 140,8 M

Groep

258

€ 42,94

€ 11,1 M

verblijf

Zakelijke gasten
€ 30,2 miljoen

Dagje uit Nederlanders
€ 1,4 miljard

De zakelijke gast was goed voor 350.000 overnachtingen

* Exclusief zakelijke overnachtingen
** M = Miljoen

in 2018. Deze type gast overnacht in hotels en dineert

Het Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) wordt eens per

doorgaans iets uitgebreider dan de gemiddelde gast.

3 jaar uitgevoerd; de laatste editie bevat data over 2018.

Gemiddeld verblijft de zakelijke gast 2 dagen en besteedt

Totaal ondernemen Nederlanders 53,8 miljoen uitstapjes

circa € 86,25 p.p.p.n. Hieronder vallen alle kosten behalve

in Drenthe, met een gemiddelde besteding van € 26,16.

parkeren, congresdeelname en vervoer.

63% van de uitstapjes in Drenthe wordt door de eigen

TABEL 2: Totale besteding binnenlandse toeristische overnachtingen
in Drenthe. Uitgaven betreffen kosten voor accommodatie, vervoer,
horeca, excursies en winkels. (Bron: CBS 2018 & CVO 2016-2018)

Bestedingen dagjes uit in Drenthe

inwoners gemaakt. Ruim een derde wordt door bewoners
van andere provincies gemaakt (19,7 miljoen).

€ 0,98
€ 2,75

€ 0,00

€ 5,66

€ 4,18

€ 7,50
Toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen

Consumpties (eten en drinken)
		

€ 0,69

GRAFIEK 3: Gemiddelde besteding

€ 11,90

€ 15,00

dagje uit in Drenthe. (Bron: CVTO 2018)
€ 22,50

Bestedingen in winkels

Vervoers- en parkeerkosten

Overige flexibele kosten

Overige vaste kosten

€ 30,00

Oerprovincie van Nederland
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Verzadigde markt

Leeftijd verblijfsbezoekers

De binnenlandse vakantiemarkt vertoont tekenen van verzadiging. Landelijk is de markt in 5 jaar met gemiddeld 1,5%

Ten opzichte van Nederland ontvangt Drenthe relatief

per jaar gegroeid. Drenthe vertoont eenzelfde groeilijn, over 5 jaar 9% groei (1,7% groei per jaar).

veel jonge mensen. Een derde van de toeristische overnachtingen wordt gedaan door kinderen onder de 18 jaar

Onwikkeling binnenlands en inkomend

(24% landelijk). Drenthe ontvangt daarentegen minder

Onwikkeling typen gasten Drenthe en Nederland

180

130

155

115

130

100

105

85

40-64 jarigen en 65-plussers.

24%
22%

80

2014

2015

2016

2017

2018

70

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Drenthe binnenlands

Nederland binnenlands

Drenthe zakelijk

Nederland zakelijk

Drenthe inkomend

Nederland inkomend

Drenthe toeristisch

Nederland toeristisch

Drenthe vaste gast

Nederland vaste gast

GRAFIEK 1: Ontwikkeling binnenlandse en inkomende
overnachtingen. (Bron: CBS)

0 – 18 jaar

31%

19 – 29 jaar

7%

30 – 49 jaar
30%

GRAFIEK 2: Ontwikkeling van type gasten in Drenthe en Nederland.
(Bron: CBS)
34%

De meeste vakanties in 2018 in Drenthe komen
voor rekening van inwoners van Zuid-Holland,
daar wonen echter ook de meeste mensen.
Kijk je naar het aantal vakanties per inwoner,
dan is Drenthe het populairst onder Friezen.

18%

Zakelijke overnachtingen spelen in Drenthe slechts een

40 – 64 jaar
65+ jaar

27%

7%

26%

kleine rol: 5% van alle overnachtingen, tegenover 28%
landelijk. Ruim een derde van alle hotelovernachtingen
heeft een zakelijk karakter. Landelijk ligt dit eveneens
hoger: 39%.

GRAFIEK 3: Leeftijdsopbouw van overnachtingen in Nederland
(buitenste ring) en Drenthe (binnenste ring). (Bron: CVO 2017-2018)

Groningers blijven het langst in Drenthe: 9 nachten
10
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Bron Facts & figures : Marketing Drenthe

Facts & figures | Binnenlandse vakantiemarkt

Duur van de vakantie

Activiteiten tijdens de vakantie
Uit eten gaan en wandelen staan steevast aan de top als je vraagt wat mensen hebben gedaan tijdens hun vakantie.

41% van de vakanties in Drenthe duurt 5-8 dagen. Dat is ruim

Interessanter is om te kijken naar activiteiten die mensen relatief vaak of weinig doen in Drenthe, vergeleken met Nederland.

boven het landelijk gemiddelde van 32%. Nederlanders kiezen
in Drenthe relatief vaak voor vakantie van een week. In de rest
van Nederland wordt gemiddeld vaker voor een weekend of
midweek (korter dan 5 dagen) gekozen in
vergelijking met Drenthe (56% versus 46%).

Duur binnenlandse vakantie
60%
45%

46%

56%
41%

30%

32%

15%
0%

12% 12%

Kort 2-4 dagen Middellang 5-8 dagen
Drenthe

Lang 9+ dagen

Nederland

GRAFIEK 7: Verblijfsduur binnenlandse vakanties (bestemming
Drenthe versus Nederland). (Bron: CVO 2017-2018?

Activiteiten meer ondernomen

Activiteiten minder ondernomen

Activiteit

% Drenthe

% Nederland

Zwemmen

47%

31%

Bezoek dierenpark

18%

8%

Bezoek museum

18%

14%

Bezoek pretpark

15%

9%

Bezoek natuurgebied

34%

30%

TABEL 1: Activiteiten die op vakantie in Drenthe meer ondernomen
worden dan in de rest van Nederland. (Bron: CVO 2017-2018)

Activiteit

% Drenthe

% Nederland

2%

20%

Bezoek aan bezienswaardige gebouwen

19%

24%

Uiteten gaan

65%

69%

Funshopping

29%

33%

3%

6%

Bezoek aan strand

Boottocht/rondvaart

TABEL 2: Activiteiten die in Drenthe minder ondernomen worden
dan de rest van Nederland. (Bron: CVO 2017-2018)

Drenthe is relatief populair onder jonge gezinnen.

In Drenthe bezoekt men logischerwijs minder vaak een

Het is dan ook niet verrassend dat Drentse bezoekers vaker

strand. Daarnaast wordt er minder vaak een bezoek

zwemmen tijdens hun vakantie. Ook bezoekt men relatief

gebracht aan bezienswaardige gebouwen en ook

vaak een pretpark en dierentuin. Opvallend is het hoge

restaurants (uit eten) en winkels (funshopping)

percentage vakantiegangers dat tijdens hun verblijf een

worden in Drenthe minder dan gemiddeld bezocht.

bezoek brengt aan een museum.

Typering van de vakantie
Een vakantie in Drenthe wordt vaker dan gemiddeld
getypeerd als een vakantie met familie/vrienden, met
‘op natuur gerichte activiteiten’, een sportieve of actieve
vakantie en als vakantie met enkel bezoek aan een
attractiepark.

Kinderen beslissen mee
Dagjes uit:
Vakantie:

70%
57%

De hoofddoelgroep gezinnen met kinderen (<12 jaar) is goed voor
44% van de toeristische overnachtingen. Landelijk is dit 35%.
De tweede kerndoelgroep stellen 35+ is goed voor 37% van de
toeristisch overnachtingen versus 39% landelijk.

(Bron: RTL/Branddeli, 2019)

Oerprovincie van Nederland
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Facts & figures | Buitenlandse vakantiemarkt

Overnachtingen

Overnachtingen Drenthe (CBS)

Welke herkomstlanden?

8000

Waar de binnenlandse markt tekenen van verzadiging
vertoont, laat de inkomende markt een sterke groei zien:
van 655.000 nachten in 2012 naar 1.146.000 in 2018

98% van de inkomende nachten komt uit Europa. Daarvan
is Duitsland verreweg de belangrijkste herkomstmarkt

6000

(67%), op afstand gevolgd door België (18%), met het

(+75%). Landelijk is de stijging ook sterk, maar minder

4000

Verenigd Koninkrijk ver weg op plek 3 (3%). In de trendlijn

dan in Drenthe: +49%. Grafiek 2 laat wel zien dat de

2000

neemt het marktaandeel van Duitsland toe.

binnenlandse markt nog altijd de belangrijkste markt is
voor Drenthe. 86% van alle overnachtingen in Drenthe

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2%

Binnenlands overnachtingen *1000 (CBS)

komt van Nederlandse gasten.

4%

Inkomend overnachtingen *1000

Onwikkeling binnenlands en inkomend
220
185

18%

18%
14%

150

9%

115
100
80

67%

5%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Drenthe binnenlands

Nederland binnenlands

Drenthe inkomend

Nederland inkomend

GRAFIEK 1: Index binnenlandse en buitenlandse overnachtingen
voor Nederland en Drenthe. (Bron: CBS)

0%

jan

feb maa apr mei jun
Binnenlands (%)

jul

aug sep okt nov dec

Inkomend (%)

GRAFIEK 3: Verdeling van nachten (percentage van het totaal
per maand) van binnenlandse en buitenlandse gasten.
Gemiddeld over 2016-2018. (Bron: CBS)

Seizoensverlenging door inkomende gasten
Bij de binnenlandse overnachtingen zie je duidelijk de piek in de zomervakantie en met name in augustus. Ook mei is populair.
Buitenlandse gasten hebben andere voorkeuren en kennen andere vakantieperiodes. Zij komen vaker dan
Nederlanders in juli, april & oktober naar Drenthe. Hierdoor kan het seizoen verlengd worden voor een ondernemer.

12

3%

GRAFIEK 2: Ontwikkeling aantal overnachtingen in Drenthe 2012-2018
(x1000). (Bron: CBS)

Welkom in Drenthe

Duitsland

Zweden

België

Overige landen Eurozone

Verenigd Koninkrijk

Overig Europa

Frankrijk

Amerika

Zwitserland en Liechtenstein

Azië

Italië

Australië en Oceanië

Spanje

Afrika

Denemarken
GRAFIEK 4: Herkomst van buitenlandse overnachtingen in
Drenthe 2018. (Bron: CBS)

Bron Facts & figures : Marketing Drenthe

Opvallend is het hoge percentage
vakantiegangers dat tijdens hun verblijf
een bezoek brengt aan een museum.

Oerprovincie van Nederland
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Vrijetijds
markt

Ligging Drenthe | Catchment area | Bestaand aanbod | Doelgroepen
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Vrijetijdsmarkt | Ligging Drenthe

Drenthe ligt in het Noordoosten van Nederland en grenst
tevens aan Duitsland. De hoofdstad is Assen en het is een
weidse, landelijk en authentieke provincie.

Friesland
645.848

Groningen
582.228

Drenthe
491.011

Inwoners
In de provincie Drenthe wonen bijna een half miljoen mensen. De
inwoners concentreren zich met name in en rond de steden Emmen,
Assen, Hoogeveen en Meppel. De directe aangrenzende provincies
hebben een groter inwonersaantal.

Catchment area
Op de volgende pagina's is inzichtelijk gemaakt wat het
verzorgingsgebied is (catchment area). Als wordt gekeken naar de
inwoners in de regionale markt (tot 2 uur reistijd, gemeten vanaf
Assen), is de grootte van de potentiële markt 6,6 miljoen Neder-

Overijssel
1.149.286

DUITSLAND

Ligging Drenthe

landse en 1,4 miljoen Duitse inwoners. Als wordt gekeken naar de
bezoekers, zijn er aanvullend 5 miljoen bezoekers binnen een uur
en 8,7 miljoen binnen 2 uur reistijd.

Oerprovincie van Nederland
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Catchment area

Aurich

Inwoners

Leeuwarden

Groningen
Papenburg

Oldenburg

Assen

Nederlands marktgebied
6.6 mln. inwoners
39 mln overnachingen

Meppen

Hoorn
Duits marktgebied
6,6 mln overnachingen

Amsterdam
Apeldoorn

Bereik
< 60 autominuten
Bereik
< 120 autominuten
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Lingen

Zwolle

1.4 mln. inwoners

Osnabrück

Enschede

Utrecht
Münster
Nijmegen

DUITSLAND

Emden

Vrijetijdsmarkt | Catchment area

Catchment area

Aurich

Bezoekers

Leeuwarden

Groningen
Oldenburg

Papenburg
Assen

Bereik
< 45 autominuten
10 dagattracties
4,7 mln. bezoekers

Meppen

Hoorn

Lingen

Zwolle

Bereik
< 90 autominuten
18 dagattracties

Apeldoorn

8,7 mln. bezoekers

Osnabrück

Enschede

Utrecht

DUITSLAND

Emden

Münster
Nijmegen

Oerprovincie van Nederland
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Greep uit bestaand aanbod
Attracties en bezoekersaantallen
Attractie

Bezoekers

Prijs

Attractie

Bezoekers

Prijs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.160.005
900.000
855.000
650.000
609.000
556.300
271.476
240.993
235.000
220.000
200.000
188.000
168.000
160.000
130.000

€ 4,50
divers
€ 27,50
divers
gratis
€ 5,30
€ 14,50
€ 5,50
€ 20,00
€ 8,95
€ 21,50
€ 11,30
€ 9,25
€ 16,50
€ 16,50
€ 9,50
€ 9,50

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

112.229
108.000
100.000
100.000
95.000
85.000
73.000
52.500

€ 5,50
€ 5,00
€ 9,95
€ 8,50
gratis
€ 12,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
gratis
€ 7,00
€ 5,00
gratis
€ 7,50
€ 6,50
€ 8,00
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Boomkroonpad
De Bonte Wever
Wildlands Adventure Zoo
TT Circuit
Nationaal Park Dwingelderveld
Zwem- en golfbad Aquarena
Drouwenerzand
Bad Hesselingen 200
Drents Museum
Familiepark Nienoord
Plopsaland
Vue bioscoop Hoogeveen
Kamp Westerbork
Attractiepark Duinen Zathe
Veenpark
Museum de Proefkolonie
Gevangenismuseum

Welkom in Drenthe

124.107

Aqualaren
Molenduinbad
De Sprookjeshof
De Drenthse Koe
Kinderboerderij De Hofstede
Hunebedmuseum
Kabouterland
Kinderspeelparadijs Ballorig Emmen
Kinderspeelparadijs Ballorig Assen
Kinderspeelparadijs Ballorig Meppel
Expositieboerderij Versteend Leven
Vlinderparadijs Papiliorama
Openluchtmuseum “Ellert en Brammert”
Stichting Orvelte
Miramar Zeemuseum
Nederlands Museum Kinderwereld
Museum Valse Kunst

52.000
35.000
27.338
24.000
21.000
20.000
15.000

Vrijetijdsmarkt | Bestaand aanbod

Zuidhorn

Buitenpost

N370

Groningen

N46
N362

Hoogkerk

De Bonte Wever

N387
A7
N33

Surhuisterveen

Bergum

Haren

N372

A7

Nietap

10Leek

A28

Peize

N372

N31

33

A7

Scheemda

SAPPEMEER

HOOGEZAND

Paterswolde

Roden

DRACHTEN

Boomkroonpad

A7

WINSCHOTEN

N385

Eelde

N367

VEENDAM

Zuidlaren

Oude Pekela

N386

N373
N34

Westlaren

18

Norg

19

N366

20

Vries

Wildervank

Annen
N365

A28
N33

17

Gorredijk
N380

TT Circuit

N353

Gieten

N366

N373

Rolde

Oosterwolde

N381

ASSEN

N919

N378

26 Witten
22 31 9
2

Appelscha

14

N379
N374

N371

N351

Stadskanaal

N33

N376

4

1

N374

7 28

Noordwolde

23

13

N353

Hunebedmuseum

Borger

N351

Ter Apel

N34
N366

N379

N381

N855

Wolvega

Beilen
A32

A28

N371

24

Westerbork

34
16 32

30

N334

N381

N376

N353

Steenwijk

408

Emmer Compascuum

Havelte

EMMEN

N379

Ruinen
Zuidbarge

N375
N334
N371

29

5

Dwingelderveld

N34

N374

3

N37

HOOGEVEEN

Nijeveen

Veenoord

N37

MEPPEL
De Wijk

21

15
Schoonebeek

12

N334

25

Dalen

A28
A32
N375

N37

N382

Zuidwolde

Coevorden

A28

27
8Zwartsluis

Staphorst

6

Nieuw Amsterdam

Wildlands

N377

11

N331

403

Emlichheim

N34

Oerprovincie van Nederland
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Vrijetijdsmarkt | Doelgroepen

Kenmerkend voor de leefstijlen:
Avontuurzoeker
Vrijheid, eigen plan trekken, nieuwe dingen
ontdekken, last-minute, zelfontwikkeling.

Inzichtzoeker

11%

Je eigen gang gaan, niet de massa volgen.
Cultuur, wandelen. Klein gezelschap, goede
voorzieningen.

19%
12%

Plezierzoeker
Plezier hebben, geëntertaind worden: festivals,
evenementen, pretparken…
Zijn spontaan, vrolijk en impulsief.

Stijlzoeker
“Work hard, play hard”. Intelligent,
doelgericht, zelfverzekerd. Wil uitgedaagd
worden. Luxe en comfort heeft zijn prijs.

12%

Harmoniezoeker
Tijd voor familie & vrienden. Gezellig,
iedereen samen, vaak met kinderen. Winkelen,
dierentuin. Prijsbewust, maar moet wel goed
zijn. Bungalowpark.

Verbindingzoeker
Behulpzaam, ‘gewoon’ & hartelijk.
Fietsen, wandelen, ontspannen, vaak met
partner. Genieten van de kleine dingen.

Rustzoeker
Vertrouwd, thuis. Wandelen.
Vakantie is even bijkomen, uitblazen.

Internationaal: Mary
De Leefstijlvinder geldt alleen voor binnenlandse gasten. Voor inkomende toeristen
geldt een ander model, waarbij Mary voor
Drenthe het meest interessant is.
•
•
•
•
•
•

Welkom in Drenthe

11%

17%

Familie-georiënteerd
“Doe maar normaal”
Werkt part-time
Daarnaast vrijwilliger
Houdt van wandelen, schilderen
Oudere kinderen of empty nester

(Bron Leefstijlvinder: Marketing Drenthe)

20

17%

Met name de interesses van de leefstijlgroepen harmoniezoeker,
verbindingzoeker en inzichtzoeker lijken vooralsnog goed te passen bij Drenthe.

Met name de interesses van
de leefstijlgroepen harmoniezoeker,
verbindingzoeker en inzichtzoeker
lijken goed te passen bij Drenthe.
Oerprovincie van Nederland

21

Ontwikkeling
Leisure Drenthe

Gebruik van natuur | Ontspanning en herstel

22

Welkom in Drenthe

| Beleving van sterke thema’s

Ontwikkeling Leisure Drenthe

Ontwikkeling
Leisure Drenthe

Komende jaren richt Drenthe zich op een

Ontspanning en herstel
In de identiteit van Drenthe staat ‘terug naar de basis’
centraal. Terug naar hoe Nederland is ontstaan, terug naar

aantal thema’s en concepten om toe te voegen

de natuur, maar zeker ook terug naar jezelf. Voor dat laat-

als nieuw aanbod. In dit deel wordt toegelicht

ste is aandacht door het toevoegen van aanbod dat zicht

welke richting wordt opgegaan en is een

richt op ontspanning, luxe, wellness, verzorging en herstel.

moodboard opgenomen van de voorzieningen

Bij voorkeur in een combinatie van dagrecreatie en verblijf.

waaraan wordt gedacht.

Beleving van sterke thema’s
De essentie van Drenthe draait om “OER”, het authentieke
en natuurlijke aspect van de provincie. Daarnaast zijn er
enkele thema’s die van oudsher goed bij de regio passen
Gebruik van natuur

en qua beleving zouden kunnen worden versterkt. Het

De eerste richting is het toevoegen van het meer beleven

eerste thema is boerderijen/agrarisch. Er zijn veel boeren,

van natuur voor jong en oud. Hierbij wordt ingezet op

boerderijen, landerijen en door het hele landschap zijn

enerzijds spelen in een natuurlijke omgeving voor jonge

koeien, paarden, schapen, geiten, ezels en zelfs lama’s

kinderen en anderzijds het beleven van natuur voor de

te zien. Er wordt fruit geteeld, kaas gemaakt en melk

recreanten die in Drenthe wandelen en fietsen. De natuur

geproduceerd. Al deze aspecten staan nu nog ver van de

staat centraal in deze concepten, wat goed past bij het

bezoeker af, op een aantal schaapskooien na.

karakter van Drenthe.

Oerprovincie van Nederland
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Er wordt gezocht naar concepten die deze beleving vergro-

Verder is er in de provincie een gevangenismuseum, waar nu

ten. Het tweede thema is ruimte en het heelal. De provincie

bezoekers de historie van de gevangenis kunnen beleven. Het is

is het meest donker van Nederland en heeft enkele radio

een thema dat zich goed leent voor spannende belevingen voor

telescopen staan. In het verleden is er een bezoekerscentrum

een jongere doelgroep en meer interactie. Er wordt ingezet op

geweest en er zijn momenteel enkele overnachtingsmoge-

concepten die dit thema versterken.

lijkheden waarbij toeristen sterren kunnen kijken. Drenthe
wil de belevenismogelijkheden voor de bezoeker op dit

Drenthe wil inzetten op een structurele grote publiekstrekker

thema versterken.

die de historische verhalen van de regio op een theatrale of
interactieve manier naar het publiek brengt. Het doel is om een
landelijke of zelfs internationale publiekstrekker te realiseren die
een grote aantrekkingskracht heeft en niet alleen grote aantallen, maar ook met name vanuit een groot verzorgingsgebied
bezoekers naar de regio trekt en laat verblijven. Als laatste wil
Drenthe inzetten op een grote economische impact in combinatie met een sterke verbinding met het authentieke karakter van
de regio.
Om de richtingen in beeld te brengen is het volgende
moodboard gecreëerd.
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Ontwikkeling Leisure Drenthe | Moodboard
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Drenthe | Contactgegevens

Interesse?
Indien u als initiatiefnemer, exploitant, locatie
eigenaar of financierder interesse heeft in het
ontwikkelen van een initiatief in Drenthe, kunt
u rekenen op ondersteuning op verschillende
manieren.

de realisatie. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor het

ste kenmerken en verhalen. Maar ook voor het uitvoeren van

benaderen en begeleiden van initiatiefnemers, het vinden van

markt analyse of een haalbaarheidsstudie en voor het opstellen

verschillende locaties die kansrijk zijn, het ondersteunen bij

van een degelijke business case is vanuit verschillende partijen

haalbaarheidsstudies en businesscases en het koppelen van de

ondersteuning mogelijk.

initiatieven aan benodigde netwerken en instanties.
Naast het inschakelen van een acquisiteur hebben zowel de

Tenslotte is het van belang dat eventuele nieuwe voorzieningen

provincie als de verschillende gemeentes het ontwikkelen van

grote bekendheid gaan krijgen en vanaf opening de beno-

aanbod als prioriteit, waardoor zij initiatiefnemers en exploi-

digde bezoekers weten aan te trekken. Zowel op provinciaal

tanten zo optimaal mogelijk zullen ondersteunen waar nodig.

als op landelijk niveau zijn er instanties die zich richten op de

Dit geldt bijvoorbeeld bij de benodigde vergunningen of het

marketing van Drenthe of van Nederland. Zij kunnen nieuwe

wijzigen van bestemmingsplannen. Maar ook bij het in contact

voorzieningen ondersteunen in de marketing en

brengen van de juiste partijen op lokaal niveau kunnen deze

zorgen voor extra campagne capaciteit.

instanties u helpen.

Interesse?
Provincie Drenthe werkt aan het versterken van het aanbod

Aan het begin van de ontwikkeling is vaak informatie cruciaal

Neem dan contact op met Imagine Leisure:

in dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe. Om deze ambitie te

om te bepalen of en hoe een initiatief kan worden gerealiseerd.

info@imagineleisure.nl of 06-15652496

versnellen is Imagine Leisure als onafhankelijk acquisiteur in-

Het kan hierbij onder andere gaan over informatie over de

geschakeld met als opdracht het vinden van de juiste initiatief-

provincie, zoals ook in dit document uiteen is gezet. Aanvul-

nemers en exploitanten, het begeleiden van deze partijen naar

lend hierop is soms meer diepgaande informatie nodig, zoals

de juiste plekken in de provincie en het optimaal faciliteren van

bijvoorbeeld over de historie van de provincie of de belangrijk-
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in samenwerking met:

Alle ruimte
om te
genieten...

IN SAMENWERKING MET IMAGINE LEISURE

