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Met blik op de toekomst  

  

 

Het Covid-19 virus houdt de inwoners en ondernemers in Drenthe en Ooststellingwerf in de greep. 

Nooit eerder hebben we te maken gehad met een lockdown en verplichte sluiting van bedrijven, 

een avondklok en elkaar niet meer met een handdruk mogen begroeten. 

 

Veel ondernemers van horeca-, dagrecreatie- en buitensportbedrijven staat het water tot of helaas 

boven de lippen. Toch blijven we uitkijken naar een hoopvolle toekomst. Het toeristisch seizoen 

2021 staat voor de deur! En ondanks de beperkende maatregelen is de verwachting dat Drenthe 

en Ooststellingwerf als vakantieadres ook dit jaar weer goed zullen scoren. 

 

Het Recreatieschap leeft mee met de sector en steunt hen waar nodig met haar kennis en het 

kwalitatief verbeteren van de toeristisch-recreatieve infrastructuur, zodat onze gasten actief kunnen 

genieten van hun verblijf in Drenthe.   

 

 

 



 

Wij zijn verhuisd!  

 

 

Ruim 20 jaar heeft Recreatieschap Drenthe kantoor gehouden aan de mooie Brink in Diever. Met veel 

plezier kijken we terug op deze periode. De kans ontstond om te gaan 'samenwonen' met Marketing 

Drenthe en de TaskForce Vitale Vakantieparken. Na een uitgebreide zoektocht is onze gezamelijke keuze 

gevallen op het voormalige Planetron in Dwingeloo. 

 

Vanaf de zomer van 2020 is er hard gewerkt om ons als toeristische organisaties te kunnen huisvesten. 

En... er moest veel verbouwd worden. Het was een hele uitdaging om op tijd klaar te zijn. Maar op 15 

december zijn we daadwerkelijk verhuisd. Inmiddels werkt alles en is het een mooie plek geworden waar 

we elkaar als 3 organisaties ontmoeten en versterken. Dat merken we nu al, ondanks dat de meeste 

werknemers nog vanuit huis werken.  

 

Natuurlijk is het op dit moment niet mogelijk om een feestelijke opening te organiseren, maar wij willen u 

graag uitnodigen om, als het weer kan, bij ons te komen kijken hoe het geworden is.  

Met het onderstaande filmpje geven we alvast een impressie.   
 

 

 

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=0460b380d8&e=5427ca9c6e


  

 

120 Unieke informatieborden ontsluiten 

bijzondere plekken in Drenthe voor fietsers  

 

 

In 2021 wordt de volgende stap gezet in het verbeteren van het fietsknooppuntennetwerk. Recreatieschap 

Drenthe bevestigt in de loop van het voorjaar 120 unieke borden met gebiedsinformatie aan bestaande 

panelen voor fietsknooppunten. De borden, met tekst en afbeeldingen, worden verspreid door heel 

Drenthe geplaatst.   
 

Lees meer  

 

 

  

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=cb5f5987d4&e=5427ca9c6e


 

Wandelen in Drenthe wordt nog leuker  

 

 

Sinds kort bestaat het Wandelplatform Drenthe. Het is opgericht om het wandelen in Drenthe te promoten 

en de kwaliteit van de wandelvoorzieningen te verbeteren. Voor het eerst komen vertegenwoordigers van 

wandelclubs, terreinbeheerders, horeca- en recreatiebedrijven, gemeenten en provincie e.a. regelmatig bij 

elkaar. Ze helpen wandelaars bij routes in het veld en met betere informatie daarover.  
 

Lees meer  

 

 

  

 

Wandelnetwerken: de stand van zaken  

 

Recreatieschap Drenthe is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling en de aanleg van het 

wandelnetwerk in de verschillende Drentse gemeenten. Sinds het team van het routebureau in 2019 is 

uitgebreid gaat het hard. We raken op stoom! 

 

Om het realiseren van het wandelnetwerk behapbaar te houden, is het netwerk ingedeeld in verschillende 

stukken. Zo zijn de meeste gemeenten opgedeeld in 2 of 3 zogenoemde fases. Enkele fases zijn al 

gerealiseerd, zoals De Wolden fase 1 en 2 en Westerveld fase 1. Er zijn enkele netwerken waar we 

momenteel druk mee bezig zijn, zoals Borger-Odoorn en Coevorden. In sommige gemeentes zijn we nog 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=dfb321efc0&e=5427ca9c6e


 

niet begonnen. Deels omdat we nog geen opdracht hebben gekregen en deels omdat ze nog in de 

wachtrij staan. Het aanleggen van een netwerk is in principe niet moeilijk, maar het aanleggen van een 

netwerk dat echt goed in elkaar zit en wat goed aansluit bij de behoeften van inwoners, ondernemers en 

recreanten kost tijd. Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar wat de inwoners en ondernemers graag 

willen. Daarom nemen we daar de tijd voor. 

 

In gemeente Noordenveld zijn we nu ook gestart met de aanleg van het wandelnetwerk. 

   

 

Persbericht wandelnetwerk Noordenveld  

 

 

  

 

Fonds stimuleert de sector  

 

 

Met het stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme kan het Recreatieschap snel en efficiënt financiële 

middelen beschikbaar stellen voor projecten die van meerwaarde zijn voor toeristisch-recreatief Drenthe 

en Ooststellingwerf.  
 

Lees meer  

 

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=0bf2ec4864&e=5427ca9c6e
https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=b7be6805b0&e=5427ca9c6e


  

 

Op 28 januari is een nieuwe visie op toerisme en recreatie in Drenthe gepresenteerd: Perspectief op 

bestemming Drenthe 2030. Het Perspectief zet in op waardevol toerisme en recreatie voor bewoners, 

bezoekers en bedrijven. De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie waarbij we zuinig 

omgaan met de bestemming Drenthe.   
 

Lees meer  

 

 

 

Recreatie Expert Team 

onder de vleugels van 

Vitale Vakantieparken 

Sinds 16 februari is het succesvolle Recreatie 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=55fb7e3d2d&e=5427ca9c6e


 

Expert Team (RET) onder de vleugels van de 

TaskForce Vitale Vakantieparken (VVP) gebracht 

(RET-VVP). RET is hierbij een instrument binnen 

de VVP-lijn 'Excelleren'. Nieuw is onder andere 

dat binnen RET-VVP ook parken met een 

Vereniging van Eigenaren als bestuur kunnen 

deelnemen. 

Lees meer  

 

Leisure Valley: 

samenwerken in data 

Met het project Leisure Valley speelt 

Recreatieschap Drenthe een rol in het 

verzamelen, bundelen en verrijken van data voor 

Drenthe. Door het ETFI (European Tourism and 

Future Institute) van Stenden Hogeschool is 

inmiddels een inventarisatie gemaakt van alle 

mogelijke bronnen die voor de toeristische sector 

interessant zijn. Binnenkort gaan we verder met 

de vraag hoe we het een een ander goed kunnen 

organiseren. Er zijn verschillende organisaties 

die hierin een mooie rol zouden kunnen spelen.  

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=b88843d224&e=5427ca9c6e


  

 

Duurzaam toerisme in nationale parken  

 

 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stimuleert de nationale parken in 

Nederland om zich te ontwikkelen tot 'nationale parken nieuwe stijl'. Dit zijn kwalitatieve parken met een 

sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Ook Drentse nationale parken willen toewerken naar 

parken 'nieuwe stijl'. Recreatieschap heeft daarom projecten ontwikkeld voor duurzaam toerisme in 

verschillende parken.  
 

Lees meer  

 

 

 

Nieuw advies toeristenbelasting  

 

Recreatieschap Drenthe geeft onder andere advies over de heffing van toeristenbelasting. Doel van dit 

advies is het streven naar zo veel mogelijk uniformiteit van de heffing onder de deelnemende gemeenten, 

zodat de heffing geen aanleiding geeft tot onderlinge concurrentie bij organisaties. Het laatste advies gold 

voor de periode 2016-2019. 

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=d4ebf2cc2f&e=5427ca9c6e


 

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen en inzichten hebben wij het advies voor de heffing van 

toeristenbelasting geactualiseerd. In het onderzoek is bekeken of er gedifferentieerd kan worden naar 

overnachtingstype. Hierbij introduceren wij in het advies 1 basistarief met een lager tarief voor campings 

en groepsaccommodaties. Deze vorm van differentiëren is de meest voorkomende vorm van differentiatie 

in Nederland.  
 

  

 

 

Extra ondersteuning  

 

 

Als Recreatieschap vinden we het belangrijk om sociaal betrokken te zijn. Daarom bieden we onder 

andere werkzaamheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier helpen we 

hen bij het het re-integreren in de samenleving. Dit doen we door bij het onderhouden van de 

fietsknooppunten samen te werken met Dolmans Landscaping Beilen. Ook werken we samen met 

Scauting coaching & detachering, een bedrijf dat hoogbegaafde mensen met autisme helpt in wonen, 

werken en leren. De deelnemers helpen ons bij het precisiewerk om alle routes digitaal in te tekenen, 

zodat onze routes op een perfecte wijze op Drenthe.nl zichtbaar en bruikbaar zijn.  

 

Ook bieden we twee werkervaringsplaatsen. Eén werkervaringsplaats bij het Routebureau en één 

werkervaringsplek op het gebied van communicatie. Met deze werkervaringsplekken hopen we de beide 

medewerkers een steuntje in de rug te geven richting een mooie carrière elders. 

 

Daarnaast werken we sinds kort met vrijwilligers die ons helpen met het onderhouden van onze wandel- 

en fietsroutes. In het onderstaande filmpje vertelt vrijwilliger Peter Katoele over zijn werkzaamheden.   
 



 

 

 

 

Nieuwe gezichten bij Recreatieschap Drenthe  

 

 

De afgelopen tijd heeft Recreatieschap Drenthe drie nieuwe medewerkers verwelkomd. Ze stellen zichzelf 

graag aan u voor.   
 

 

Lisa 

Mijn naam is Lisa Meier, ik ben 22 jaar en woon 

in Almelo. Ik studeer Tourism Management aan 

de Hogeschool Saxion in Deventer. Inmiddels 

ben ik in de afstudeerfase van mijn studie beland. 

Hiervoor ben ik met veel plezier aangeschoven 

bij Recreatieschap Drenthe. De komende 16 

weken ga ik mij voor het Wandelplatform Drenthe 

onder andere bezighouden met een 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=ebbb2bf491&e=5427ca9c6e


 

inventarisatie van het aanbod van routes in 

Drenthe en de kansen voor productontwikkeling 

rondom wandelen.  

 

 

 

Sjoerd 

Mijn naam is Sjoerd de Vries, 43 jaar en 

wonende in het Friese dorp Makkinga. Mijn 

hobby's zijn wandelen en fietsen in de natuur, 

geocachen en tennis. Ik ben ook 

hulpboswachter/gastheer voor Staatsbosbeheer 

NP Drents-Friese Wold. Bij Recreatieschap 

Drenthe ben ik werkzaam op de afdeling 

Routebureau. Het is een werkervaringsplaats 

voor 6 maanden, om zo een andere 

beroepsrichting te onderzoeken.  

 

 

 

Wilma 

Ik ben Wilma ten Hoor, ik ben 24 jaar en vorig 

jaar afgestudeerd aan de opleiding 

Communicatie. Sinds eind februari doe ik 

werkervaring op bij Recreatieschap Drenthe. Ik 

ga me de komende tijd onder andere 

bezighouden met social media en het up-to-date 

houden van de website. Ik verheug me er 

ontzettend op om me in te zetten voor recreatie 

en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.  
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