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Een jaar vol verandering...  

 

 

Ons eerste jaar in Dwingeloo, waar we ‘samenwonen’ met Marketing Drenthe en Vitale 

Vakantieparken, is goed bevallen. Ondanks alle (corona)maatregelen voelen we ons thuis in het 

voormalige Planetron en maken we er met elkaar echt ons recreatieve huis van Drenthe van. 

 

Er is ook dit jaar weer heel veel gebeurd.  Zo worden, samen met een groot aantal vrijwilligers, mooie 

wandelnetwerken gerealiseerd die zowel inwoners als de toeristen de mooie verhalen van Drenthe 

vertellen. Inmiddels is 40% van het netwerk gerealiseerd en door een extra financiële impuls van de 

Provincie Drenthe zal het netwerk ook in de rest van Drenthe snel uitgerold kunnen worden. 

 

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een aantal activiteiten die we dit jaar voor Drenthe en 

Ooststellingwerf hebben uitgevoerd. Ik wens u veel leesplezier toe maar bovenal:  

prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en succesvol 2022! 

 



  

 

 

Toerisme in balans met omgeving en inwoners  

 

 

De laatste jaren horen we vaak de termen ‘overtoerisme’ en het ‘spreiden van toeristen’. Ook in 

Drenthe worden deze termen steeds vaker gebruikt. En ja, door corona, is het drukker geworden in 

de natuurgebieden vooral met toeristen die de ‘huisregels’ in deze gebieden nog niet kennen. Ook is 

het binnenlands toerisme toegenomen. Dat is natuurlijk goed voor de bestedingen en de 

werkgelegenheid in Drenthe maar wat vinden onze inwoners hiervan? 

 

Dat het in Amsterdam, de Zaanse Schans en Volendam te druk is herkennen we allemaal maar wat is 

nu de impact van toerisme op de inwoners (samenleving) en op de omgeving? Is er in Drenthe ook 

sprake van structureel overtoerisme? Een 6-tal gemeenten (Westerveld, De Wolden, Coevorden, 

Emmen, Borger-Odoorn en Tynaarlo) hebben hier onderzoek naar laten doen. De rode draad van de 

uitkomsten is dat de inwoners van de genoemde gemeenten de aanwezigheid van toerisme in hun 

directe (woon)omgeving waarderen met een 7,5 of hoger. In het rapport staan ook adviezen om het 

evenwicht tussen economie, samenleving en omgeving voor de toekomst te borgen. Lees meer...  

 

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=76d994da0f&e=5427ca9c6e


 

 

Projectplan Van Gogh in 

Drenthe ter voorbereiding 

op Van Goghjaar 

In het najaar van 2023 is het 140 jaar geleden 

dat Vincent van Gogh in Drenthe verbleef. De 

initiatiefgroep ‘Van Gogh in Drenthe’ heeft een 

projectplan opgesteld in de opmaat naar het 

jubileumjaar 2023 én een grote Van Gogh 

tentoonstelling in het Drents Museum in 2023. 

In het plan staan ideeën om te investeren in 

routes en arrangementen, een internationaal 

symposium, een educatief programma, een 

groot muziekspektakel, een film over Van Gogh 

en marketing en PR.  

 

Update project 

paardrijden en mennen in 

Drenthe op de kaart 

In de afgelopen jaren zijn er nieuwe men- en 

ruiterroutes in Drenthe tot stand gekomen. 

Ook is in het Hondsrug gebied een digitaal 

paardenroutenetwerk uitgezet voor 

meerdaagse en dagtochten (de Hondsrug 

Trail). De volgende stap is het gebruik ervan 

bevorderen. Dat doet Recreatieschap Drenthe 

met het project ‘Paardrijden en mennen in 

Drenthe op de kaart’. Met het project 

investeert Recreatieschap Drenthe in een 

informatievoorziening om de vindbaarheid van 

de routes en paardenfaciliteiten te 

vergroten.  Lees meer...  

 

 

Hünenweg: een mooi, nieuw wandelproduct!  

 

Op 12 november hebben we de internationale wandelroute Hünenweg/ Hondsrugpad 

feestelijk geopend. Hierbij waren gedeputeerde van de Provincie Drenthe Cees Bijl, 

districtsbestuurder van Landkreis Osnabrück en de voorzitter van Recreatieschap Drenthe, Robert 

Kleine aanwezig. De route is verdeeld in een twintigtal dagetappes waarmee je van Groningen naar 

Osnabrück kan lopen (en omgekeerd). Hiermee is een nieuw wandelproduct op de markt gekomen; 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=6656168d92&e=5427ca9c6e


 

een 325 km lange wandelroute die de twee UNESCO Global Geoparken (De Hondsrug aan 

Nederlandse zijde en TERRA.vita aan Duitse kant) verbinden. Lees meer...  

 

  

 

 

Open Monumenten 

borden vernieuwd 

De Provincie Drenthe, de ANWB en 

Recreatieschap Drenthe hebben de 

samenwerking gezocht om zo'n 100 bruine, 

toeristische informatieborden te vervangen die 

op de gevels van historische en bijzondere 

gebouwen hangen. Deze borden, die zichtbaar 

de monumenten in Drenthe markeren, waren 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=4ea78a8e9d&e=5427ca9c6e


 

aan slijtage onderhevig en het taalgebruik 

paste niet meer bij deze tijd. Op 24 september 

jl. hebben Cees Bijl, gedeputeerde van de 

provincie Drenthe, Marjon Kaper, directeur 

Reizen van de ANWB en de voorzitter van het 

Recreatieschap Robert Kleine het laatste bord 

bevestigd aan de gevel van het Drents 

Museum. Lees meer...  
 

Stimuleringsfonds voor 

recreatie en toerisme 

De vrijetijdssector is een dynamische sector 

met snel veranderende omstandigheden en 

wensen vanuit de markt. Het 

stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme 

biedt de Drentse gemeenten en de Friese 

gemeente Ooststellingwerf de mogelijkheid 

snel financiële middelen beschikbaar te stellen 

om in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen binnen de recreatief-

toeristische sector. De bijdragen van de 

deelnemende gemeenten aan het 

stimuleringsfonds bedroegen in 2021 € 

309.442,-. Mede dankzij het fonds is in 2021 

een investeringsvolume van € 1.288.720,- 

gerealiseerd. Daarmee heeft het fonds een 

multipliereffect van 4. Lees meer...  

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=f907c0fac9&e=5427ca9c6e
https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=761e1fe3e0&e=5427ca9c6e


  

 



 

Drentse 

vrijetijdseconomie krimpt 

 

De toeristische sector in Drenthe en 

Ooststellingwerf is van groot belang voor de 

economie en werkgelegenheid. De sector had 

in 2020 een moeilijk jaar door de coronacrisis. 

Veel recreatief-toeristische bedrijven waren in 

het voorjaar van 2020 lange tijd gesloten met 

als gevolg een verlies van omzet. Toen de 

bedrijven weer open mochten, hebben zij dit 

verlies in de rest van 2020 niet meer kunnen 

compenseren. In Drenthe werd in 2020 € 873 

miljoen omgezet binnen de toeristische sector 

en in het Friese Ooststellingwerf € 56 miljoen. 

Een daling t.o.v. 2019 van 25%. Het aantal 

overnachtingen op campings groeide wel licht. 

Genoemde bedragen zijn exclusief de 

coronasteun die vanuit de overheid aan de 

toeristische sector is toegekend. Deze cijfers 

blijken uit het Ecorys onderzoek dat in 

opdracht van Recreatieschap Drenthe is 

uitgevoerd. Het onderzoek laat de resultaten 

zien van de economische betekenis van 

recreatie en toerisme in Drenthe en 



 

Ooststellingwerf. 

Lees meer...  

 

 

 

Impuls Nationaal Park 

Drents Friese grensstreek 

 

In 2020 heeft het Rijk tijdelijke middelen (voor 

3 jaar) beschikbaar gesteld zodat Nationale 

Parken zich kunnen ontwikkelen naar 

Nationale Parken nieuwe stijl. Het project van 

Nationaal Park Drents Friese grensstreek kent 

een vijftal onderdelen waarvan Duurzaam 

Toerisme er een is. Recreatieschap Drenthe is 

trekker van het projectonderdeel Duurzaam 

Toerisme. Inmiddels is de werkgroep 

Duurzaam Toerisme opgestart. Jan van Oene is 

aangesteld als voorzitter en vanuit het 

Recreatieschap is Ria Stam projectleider. In de 

werkgroep hebben verschillende partijen 

zitting waaronder provincies, gemeenten, 

ondernemers en terreinbeherende 

organisaties. Momenteel is de werkgroep bezig 

de onderzoeksvragen te formuleren voor de 

studie bezoekersstromen. Hiermee wordt 

gestreefd naar een objectief beeld van 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=37905ffa67&e=5427ca9c6e


 

bezoekersaantallen en bezoekersbeleving. 

Lees meer...  

 

 

  

 

Wandelnetwerk Drenthe   

 

 

De afgelopen 2 jaar is het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe gestaag gegroeid. Op basis van 

het financieringsmodel 2/3 gemeenten en 1/3 Provincie Drenthe is bijna 40% van het netwerk 

aangelegd en maken zowel inwoners als toeristen er met plezier gebruik van. De Provincie Drenthe 

wil dat Drenthe naast fietsprovincie nr.1 ook een wandelprovincie wordt. Om dit versneld te 

bereiken hebben Provinciale Staten van Drenthe extra geld beschikbaar gesteld waardoor er nu een 

financieringsmodel op basis van 50/50 is ontstaan. Inmiddels hebben alle Drentse gemeenten 

aangegeven het wandelnetwerk in hun gemeente te willen ontwikkelen zodat we eind 2023/begin 

2024 heel Drenthe van een wandelnetwerk hebben voorzien. Met deze extra impuls brengen we, 

samen met ruim 75 wandelvrijwilligers, versneld de kwaliteit van het wandeltoerisme in Drenthe op 

een hoger niveau. Lees meer...  

 

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=92b701ddd6&e=5427ca9c6e
https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=163db29736&e=5427ca9c6e


 

 

Opfrisactie themaroutes 

Met verschillende partijen heeft overleg 

plaatsgevonden om te bekijken welke 

themafietsroutes verbeterd kunnen worden. 

Het doel hiervan is om sterke themaroutes aan 

te bieden, minder overlap tussen routes en te 

komen tot een meer evenwichtige verdeling 

van de routes over de provincie. 

Daarnaast wordt de beschreven route 'Rondje 

Knoal' in de gemeente Emmen van 

bewegwijzering voorzien. Ook worden alle 

bewegwijzeringsborden voorzien van een 

nieuwe uitstraling, waarbij we op duurzame 

wijze de bestaande bebording hergebruiken. 

   

 

Young & Ambitious 

Recreatieschap Drenthe biedt net 

afgestudeerde young professionals de 

mogelijkheid hun competenties verder te 

ontwikkelen. Onze laatste topper, Wilma, heeft 

via onze werkervaringsplaats een leuke nieuwe 

baan gevonden. Daarom hebben wij een 

nieuwe vacature uitgezet voor een 

werkervaringsplaats Marketing & 

Communicatie. Wie maakt gebruik van deze 

win-win situatie? Lees meer...  

 

 

Routebureau Drenthe scoort A+   

 

  

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=db1aff74b4&e=5427ca9c6e


 

Het Landelijk Fietsplatform rapport elk jaar over de kwaliteit van het onderhoud van de 

fietsknooppuntennetwerken. En wat blijkt? Van alle provincies staat Drenthe bovenaan! In 2020 zijn 

162 meldingen gedaan over ontbrekende bewegwijzering via meldpuntroutes.nl. Het 

oplossingspercentage van ons Routebureau was 100% binnen een halve week!! Een mooi 

compliment voor de medewerkers van ons Routebureau.  

 

 

 

Toeristische 

informatievoorziening 

 

Recreatieschap Drenthe heeft jaarlijks een 

budget om de toeristische 

informatievoorziening in Drenthe te 

verbeteren en in stand te houden. 

Dit budget is afgelopen jaar o.a. ingezet voor 

de volgende zaken:  

• Beheer en onderhoud database 

drenthe.nl; 

• Routekaarten; 

• Onderzoek toekomstbestendige 

toeristische informatiepunten; 

• Drenthe gids; 

• Diverse projecten vanuit TIP-

organisaties, waaronder upgrade 

wandelpad, routefolders/-kaarten, 

digitalisering; 



 

• Verbeteren routeinformatie. 

 

 

 

 

Duurzaam toerisme in de 

Drentsche Aa  

Het Recreatieschap helpt de Stichting 

Cultuurtoerisme Drenthe met het project 

Duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche 

Aa 2021-2023. Doel is het versterken van het 

toerisme op een economisch vitale wijze, een 

ecologisch houdbare wijze en een sociaal 

aanvaardbare wijze. Het project wordt 

financieel mogelijk gemaakt door bijdragen 

van het Ministerie van LNV en de Provincie 

Drenthe. Deze bijdragen zijn verstrekt om als 

park toe te kunnen werken naar een nationaal 

park nieuwe stijl. Nationale parken nieuwe stijl 

zijn parken met een sterke identiteit, 

(inter)nationaal onderscheidende natuur en 

cultuurhistorie en een hoge beleefbaarheid. 

Lees meer...  

 

Nieuwe rustplekken in 

Drenthe 

In Drenthe zijn het afgelopen jaar ruim 100 

nieuwe zitbanken en picknicksets geplaatst. 

Deze zijn gefinancierd door de Provincie 

Drenthe en Recreatieschap Drenthe. In de 

rugleuning zijn ze voorzien van de tekst 

Drenthe (geschreven in het handschrift van 

Vincent van Gogh). De banken en picknicksets 

zijn onderhoudsvriendelijk en gemaakt van 

gerecycled materiaal. Hiermee verhogen de 

Provincie Drenthe en het Recreatieschap de 

beleving van de fietser en wandelaar.   

 

https://recreatieschap.us18.list-manage.com/track/click?u=fc99e7c9757d6aa28236c945b&id=98223b0a07&e=5427ca9c6e
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Drift 11c │ 7991 AA │ Dwingeloo │ 0521 593 210 
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