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1

Inleiding en doelstelling

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
Johannes van den Bosch nam begin 19e eeuw het initiatief voor de oprichting van de
Maatschappij van Weldadigheid, een voor die tijd innovatief sociaal-economisch
concept om criminaliteit en armoede aan te pakken. Mensen uit de lagere klassen
kregen (eerst vrijwillig, later gedwongen) in diverse koloniën, waaronder Veenhuizen,
onderhoud en onderwijs aangeboden. Echter, financiële problemen en het inzicht dat
hier een rol voor de overheid was weggelegd, noodzaakte de Maatschappij om de
kolonie rond 1859 over te dragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna
het in 1875 overging naar het Ministerie van Justitie. Veenhuizen was vanaf toen een
gevangenisdorp, dat gedurende meer dan een eeuw vrijwel volledig van de
buitenwereld was afgesloten.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam er een einde aan het isolement van
Veenhuizen, het dorp werd opengesteld voor de buitenwereld. Maar doordat het
Ministerie van Justitie zich terugtrok achter de hekken van de strafinrichtingen, deden
leegstand en verval hun intrede. Eind jaren ’90 trokken verontruste burgers en
organisaties aan de bel. Ze vonden dat het sociaal culturele erfgoed van Veenhuizen
niet verloren mocht gaan.
Verantwoordelijke overheden besloten het gevecht aan te gaan en er voor te zorgen
dat Veenhuizen de kracht en kwaliteiten van zijn verleden ging benutten voor nieuwe
kansen. Inmiddels is er €60 miljoen geïnvesteerd in onder andere het opknappen van
de monumenten, het verbeteren van de infrastructuur en in het aantrekken van
ondernemers. Met resultaat, zo heeft het Nationaal Gevangenismuseum zich in 2005 in
Veenhuizen gevestigd in het door de overheid opgeknapte tweede gesticht, zijn er
diverse ondernemingen gestart in het dorp en weten steeds meer toeristen Veenhuizen
te vinden.
In de afgelopen vijftien jaar is er een grote stap gemaakt met de renovatie en
herbestemming van het overtollig gesteld rijksbezit. Ook in de komende jaren zal er
nog rijksbezit vervreemd gaan worden en wordt er door de overheden ingezet op de
vestiging van nieuwe bedrijvigheid in Veenhuizen. De visie Werken aan de Toekomst
van Veenhuizen vormt hierbij een belangrijk kader. De toeristische sector vormt een
speerpunt bij het versterken van de economische ontwikkeling van Veenhuizen. In
deze sector hebben zich de afgelopen tien jaar bedrijven (horeca en dagrecreatieve
voorzieningen) gevestigd in Veenhuizen. De laatste tijd wordt er nagedacht over meer
ruimte voor horeca en overnachtingsmogelijkheden in Veenhuizen. De vraag is nu hoe
tegen de achtergrond van de in gang gezette ontwikkelingen de toeristische sector
versterkt en verder uitgebouwd kan worden en welke kansen en potenties er zijn op
dat vlak voor Veenhuizen.

Renovatie + partijen binnenhalen

2002

Standstill

2011

???

2015
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van het onderzoek is het verkennen van hoe, tegen de achtergrond van
de in gang gezette ontwikkelingen, de toeristische sector versterkt en verder
uitgebouwd kan worden en welke kansen en potenties er zijn op dat vlak voor
Veenhuizen. Ook wordt verkend hoe en in welke mate de overheid nog moet willen
sturen op ontwikkelen, dan wel de ondernemers de ruimte moet geven zelf keuzes te
maken. Ligt er nog een rol voor de overheid en zo ja, waar bestaat deze rol uit?
Om de doelstelling te behalen worden in het rapport de volgende vragen beantwoord:
1. Hoe ziet de toeristische sector er, in zowel kwalitatief als kwantitatief en in
verzorgend en stuwend opzicht, in en rondom Veenhuizen uit?
2. Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie en
vrije tijd (zowel vanuit de aanbod- als vraagkant gezien)?
3. Hoe kijken (niet) in Veenhuizen gevestigde ondernemers naar Veenhuizen,
welke kansen zien zij voor Veenhuizen en aan welke condities moet
Veenhuizen volgens deze ondernemers voldoen?
4. Moet
er
ingezet
worden
op
meer
toeristen,
en/of
meer
bestedingsmogelijkheden in Veenhuizen, zodat toeristen langer kunnen
verblijven in Veenhuizen?
5. Wat betekenen de uitkomsten op bovenstaande vragen voor Veenhuizen en
hoe kunnen verantwoordelijke overheden hier op inspelen?
1.3 Onderzoeksmethode
Op basis van dataverzameling, literatuuronderzoek, een kansenkaart en diepteinterviews is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken van de recreatieftoeristische sector in Veenhuizen en van de gewenste toekomstige situatie. Begonnen
is met een literatuurstudie over het verleden en de huidige situatie van Veenhuizen.
Daarnaast zijn er rapporten bestudeerd over welke trends en ontwikkelingen, op het
gebied van toerisme en recreatie, Veenhuizen te wachten staat. Vervolgens is getracht
deze informatie te onderschrijven met behulp van een twaalftal niet-gestructureerde
interviews, met een gemiddelde lengte van anderhalf uur. Deze interviews hebben een
belangrijke rol gespeeld bij het verzamelen van informatie. In deze interviews zijn
ondernemers en experts op het gebied van toerisme gevraagd naar hun standpunten
en kennis over de recreatief-toeristische sector in Veenhuizen.
1.4 Leeswijzer
De opbouw van het rapport is als volgt: na een beschrijving van de toeristische sector
in Veenhuizen in hoofdstuk 2, gaat het daaropvolgende hoofdstuk in op de trends en
ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd en welke hiervan
relevant zijn voor Veenhuizen. In hoofdstuk 4 ligt de focus op de kansen voor
Veenhuizen op het gebied van toerisme en recreatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5
de rol van de overheid besproken, in welke mate moet de overheid nog willen sturen
op ontwikkelen, dan wel de markt de ruimte moet geven zelf keuzes te maken. In
hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen die geformuleerd zijn op basis van
de uitkomsten van de vorige hoofdstukken. Tot slot staat in hoofdstuk 7 beschreven
hoe de kansen georganiseerd en verzilverd kunnen worden.
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2

De toeristische sector in en rondom Veenhuizen

2.1 Inleiding
Voor het schetsen van de recreatief-toeristische sector in Veenhuizen is het van belang
de huidige kwaliteiten en kenmerken van de sector goed in beeld te hebben, alsmede
ontwikkelingen in die sector. Dit hoofdstuk gaat hier op in, en hanteert daarbij de
volgende driedeling:

huidige economische betekenis van de recreatief-toeristische sector in
Veenhuizen en de ontwikkeling daarin;

de oude en huidige beleidscontext voor recreatie en toerisme in Veenhuizen;

kenmerkende eigenschappen van de recreatief-toeristische sector in
Veenhuizen.
2.2 Economische betekenis recreatief-toeristische sector Veenhuizen
2.2.1 Veenhuizen
Veenhuizen is een dorp in de gemeente Noordenveld in de provincie Drenthe.
Veenhuizen is een uitgestrekt dorp, dat bestaat uit meerdere bewoonde delen. Er
wonen in Veenhuizen 1.335 mensen, waarvan 935 mensen in de kern van Veenhuizen
en 400 mensen in ‘de verspreide huizen’ woonachtig zijn1. Bovenstaand aantal
inwoners is inclusief enkele langgestraften die officieel staan ingeschreven in het
bevolkingsregister van Noordenveld.

Figuur 1: Voorbeelden van monumenten in Veenhuizen. Van links naar rechts: 1. Klokkenstoel,
2. Slachthuis, 3. Dienstwoningen, 4. Het Tweede Gesticht. Bron: Wikipedia (2015).

1

CBS (2015), Kerncijfers wijken en buurten 2014: Veenhuizen.
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Bebouwing
In Veenhuizen staan 124 Rijks- en 13 provinciale monumenten. Het dorp is beschermd
dorpsgezicht2. Het Ministerie van Justitie liet in 1990 de centrale regie en sturing van
de panden los. Naast dat er een aantal panden werden verkocht, raakten er
monumenten in verval. In 2003 is afgesproken om geen panden meer af te stoten, om
zo de bijzondere eenheid en structuur te behouden. In de afgelopen jaren is een groot
deel van de monumenten gerenoveerd. Figuur 2 laat zien welke mogelijkheden er in
Veenhuizen zijn voor nieuwe ontwikkelingen. De aard van de ontwikkelingen moet wel
zoveel mogelijk aansluiten bij de cultuurhistorische kenmerken van de gebouwen in
Veenhuizen3.
Figuur 2: Ontwikkelingskaart Veenhuizen. Bron: Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011).

2

Een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de bijzondere
cultuurhistorische waarde van een gebied. Nederland kent meer dan vierhonderd rijksbeschermde
stads- en dorpsgezichten. Door de beschermde status wordt er bij ontwikkelingen rekening gehouden
met de cultuurhistorische waarde van het gezicht.
3
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011). Werken aan de toekomst van Veenhuizen.
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Huidige werkgelegenheid
De economische betekenis van recreatie en toerisme wordt hieronder uitgedrukt in
termen van werkgelegenheid. Tabel 1 laat allereerst zien hoe groot de totale
werkgelegenheid is in de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld en Veenhuizen.
Later zal een afbakening van de recreatief-toeristische sector worden gegeven4.
De provincie Drenthe heeft net als de rest van Nederland in de laatste jaren last gehad
van de economische crisis. De werkgelegenheid nam af en het Bruto Regionaal Product
daalde5. Zoals zichtbaar in tabel 1 is ook in de gemeente Noordenveld en Veenhuizen
het aantal banen gedaald, met respectievelijk -6% en -8%. In tegenstelling tot de
provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld groeide het aantal banen in
Veenhuizen tot 2014. In 2014 kreeg Veenhuizen echter een flinke klap te verduren
door de sluiting van de penitentiaire inrichting Bankenbosch en nam de
werkgelegenheid in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten in één jaar af
met 175 banen.
Tabel 1: Vestigingen en banen provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en Veenhuizen.
Bron: Werkgelegenheidsregister Drenthe (2015)
Provincie

Sector

Jaar

vestigingen totaal

banen totaal

Drenthe

Totaal

2009

34.419

220.443

Drenthe

Totaal

2010

37.268

221.168

Drenthe

Totaal

2011

38.567

220.950

Drenthe

Totaal

2012

40.170

221.528

Drenthe

Totaal

2013

40.552

218.618

Drenthe

Totaal

2014

39.645

212.866

Gemeente

Sector

Jaar

vestigingen totaal

banen totaal

Noordenveld

Totaal

2009

2.251

11.510

Noordenveld

Totaal

2010

2.457

11.560

Noordenveld

Totaal

2011

2.533

11.446

Noordenveld

Totaal

2012

2.687

11.482

Noordenveld

Totaal

2013

2.697

11.370

Noordenveld

Totaal

2014

2.633

10.871

Plaats

Sector

Jaar

vestigingen totaal

banen totaal

Veenhuizen

Totaal

2009

70

967

Veenhuizen

Totaal

2010

78

994

Veenhuizen

Totaal

2011

86

1025

Veenhuizen

Totaal

2012

96

1060

Veenhuizen

Totaal

2013

95

1064

Veenhuizen

Totaal

2014

93

889

De overheid is de grootste werkgever in Veenhuizen, ongeveer 78% van de banen
bevindt zich in de overheidssector. In 2009 was dit nog 84%. Ter vergelijking, in de
4
5

Lisa (2015). Afbakening op SBI-niveau van de sector recreatie en toerisme.
E&E advies en CAB Groningen (2014). De macro economische verkenning Noord-Nederland.
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provincie Drenthe bevindt 5% van de banen zich in de overheidssector. Deze
oververtegenwoordiging komt door de aanwezigheid van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie met de penitentiaire inrichtingen Esserheem en Norgerhaven, een
jeugdinrichting, een shared service center en een arbeidsbedrijf. Tevens zorgt het
Ministerie van Defensie met de opslag en herstel van munitie voor werkgelegenheid.
Andere sectoren die een hoog aandeel hebben in de totale werkgelegenheid van
Veenhuizen zijn de landbouw en bosbouw (4%) en de horeca (4%). Deze twee
sectoren zijn in de laatste vijf jaar sterk gegroeid. Echter, het aandeel van
bovenstaande sectoren in het totaal aantal banen in de gemeente Noordenveld en de
provincie Drenthe is hoger dan in Veenhuizen (zie bijlage B voor tabel). Andere
sectoren in Veenhuizen die ondervertegenwoordigd zijn in vergelijking met de
gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe zijn de industrie, bouw, groot- en
detailhandel en vervoer en opslag.
Een sector die in de afgelopen vijf jaar sterk is gegroeid in Veenhuizen is de
advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening. In 2009 had deze
sector nog een aandeel van 1% in de totale werkgelegenheid, op dit moment is het
aandeel van deze sector 3%. Ook dit aandeel wijkt af van het gemiddelde van de
gemeente Noordenveld (7%) en de provincie Drenthe (6%).
Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat de economische structuur van
Veenhuizen aanzienlijk afwijkt van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld.
Huidige werkgelegenheid recreatief-toeristische sector
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers voor de gemeente
Noordenveld. De gemeente doet het goed in deze sector vergeleken met de rest van
Drenthe. Ondanks de economische recessie zijn de directe en afgeleide vakantieuitgaven, dagtochtenbestedingen, aantal overnachtingen en het aantal dagtochten
toegenomen6.
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het aantal vestigingen en banen in
de recreatief-toeristische sector weergegeven. In Drenthe nam het aantal banen af; in
2014 had Drenthe 220 banen minder in de recreatief-toeristische sector dan in 2009.
In de gemeente Noordenveld bleef het aantal banen gelijk. In Veenhuizen nam het
aantal banen met 7 banen toe, het effect van de gedane investeringen in de sector is
positief. De recreatief-toeristische sector in Veenhuizen is in vergelijking met de
provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld ondervertegenwoordigd. 6% van alle
banen in Veenhuizen bevindt zich in deze sector, in de gemeente Noordenveld en de
provincie Drenthe is dit respectievelijk 9% en 7% (zie bijlage B).
Tabel 2 : Vestigingen en banen recreatief-toeristische sector Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en Veenhuizen. Bron: Werkgelegenheidsregister Drenthe (2015)

Tabel x:
Provincie

6

Totaal aantal
en banen Veenhuizen
Sectorvestigingen
Jaar
vestigingen

banen

Drenthe

Totaal

2009

4.421

14.501

Drenthe

Totaal

2010

4.822

14.739

Drenthe

Totaal

2011

5.003

14.677

Drenthe

Totaal

2012

5.156

14.810

Drenthe

Totaal

2013

5.181

14.716

Drenthe

Totaal

2014

5.031

14.282

Gemeente Noordenveld (2013). Recreatiebeleidsnota 2013-2018 ‘Boeien, binden, beleven’.
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Gemeente

Sector

Jaar

vestigingen

banen

Noordenveld

Totaal

2009

274

973

Noordenveld

Totaal

2010

304

1007

Noordenveld

Totaal

2011

307

1036

Noordenveld

Totaal

2012

328

1038

Noordenveld

Totaal

2013

323

1004

Noordenveld

Totaal

2014

322

972

Plaats

Sector

Jaar

vestigingen

banen

Veenhuizen

Totaal

2009

6

50

Veenhuizen

Totaal

2010

6

48

Veenhuizen

Totaal

2011

6

73

Veenhuizen

Totaal

2012

10

67

Veenhuizen

Totaal

2013

10

71

Veenhuizen

Totaal

2014

11

57

Echter, wanneer we het aantal banen in de toeristische sector afzetten tegen het
aantal inwoners in Drenthe, de gemeente Noordenveld en Veenhuizen, komt er een
ander beeld naar voren. Veenhuizen staat dan, vergeleken met de provincie Drenthe
en de gemeente Noordenveld, op 1. In de provincie Drenthe werkten in 2014 14.282
mensen in de toeristische sector. Wanneer we dit aantal delen door het totaal aantal
inwoners van de provincie Drenthe (488.957 inwoners in 20147), dan komt er 2,9%
uit. In de gemeente Noordenveld is het percentage iets hoger dan in de provincie
Drenthe, namelijk 3,1% (972 banen in de toeristische sector / 31.087 inwoners 8). In
Veenhuizen is het aantal banen in de toeristische sector afgezet tegen het aantal
inwoners 4,3% (57 banen in de toeristische sector / 1.335 inwoners9).
2.3 Beleidscontext
De kaders waarbinnen Veenhuizen zich verder kan ontwikkelen worden bepaald door
de beleidscontext. Door de samenwerking tussen diverse overheden sluiten
verschillende visies en plannen inmiddels goed op elkaar aan. Alle partijen vinden het
belangrijk dat Veenhuizen zich economisch kan ontwikkelen en zetten zich in om de
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, met respect voor de kwaliteiten van
Veenhuizen.
2.3.1

Rijksbeleid

Een groot deel van het vastgoed in Veenhuizen is in eigendom van het
Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksbeleid is er opgericht Rijksvastgoed dat geen Rijksdoel
meer dient te vervreemden. In Veenhuizen is, onder de regie van de
Bestuurscommissie Veenhuizen, een traject ingezet om de eigendom en het beheer
van het overtollig gestelde Rijksbezit op een maatschappelijk en economisch duurzame
wijze te gaan regelen. De ontwikkelingsperspectieven van de bestaande en nieuwe
bedrijven zullen geborgd en waar mogelijk versterkt worden.

7
8
9

Provincie Drenthe (2014). Vrijetijdseconomie Feiten en Cijfers 2014.
CBS (2014). Demografische kerncijfers per gemeente.
CBS (2015), Kerncijfers wijken en buurten 2014: Veenhuizen
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Beschermd dorpsgezicht Veenhuizen
Het Rijk is in 1997 gaan werken aan de bescherming van Veenhuizen. In hetzelfde jaar
zijn de consequenties daarvan opgenomen in het bestemmingsplan. Veenhuizen is op
1 april 2008 tot Beschermd Dorpsgezicht aangemerkt. Het bestemmingsplan is in 2013
geactualiseerd.
2.3.2

Provinciaal beleid

De provincie Drenthe is betrokken bij het gebied vanwege de bijzondere
landschappelijke waardes en heeft hierover beleid vastgesteld. Hierbij wordt veel
waarde gehecht aan de authenticiteit van Veenhuizen en aan het vertellen van het
verhaal van de Koloniën. Ook wordt er gestreefd naar een impuls voor
vrijetijdsvoorzieningen en musea als gebiedstrekkers.
De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe 2014 en de
bijbehorende provinciale ruimtelijke verordening.
Actualisatie omgevingsvisie Drenthe 2014
De vrijetijdssector vervult een belangrijke economische functie voor Drenthe. Gelet op
het economisch belang van de vrijetijdssector wil Drenthe de economische kansen
optimaal benutten. Hiervoor wil Drenthe in haar diversiteit een totaalproduct
aanbieden dat onderscheidend en van hoogwaardig niveau is. Dit is mede afhankelijk
van investeringen van andere partijen. Het is een gezamenlijk belang om het
bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en de huidige toeristisch-recreatieve
infrastructuur kwalitatief te verbeteren en te vernieuwen 10.
Het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en de huidige toeristischrecreatieve infrastructuur moet kwalitatief verbeterd en vernieuwd worden. De focus
moet komen te liggen op de diversiteit en de kwaliteit van het toeristische product.
Tevens wil de provincie Drenthe ruimte bieden aan enkele grootschalige voorzieningen
en zien zij kansen voor grootschalige evenementen. Verder willen zij unique selling
propositions benutten en vermarkten, Veenhuizen is hier een voorbeeld van.
Voor Veenhuizen ziet de provincie kansen voor specifieke vormen van verblijfsrecreatie
die de unieke betekenis van het dorp versterken. Op het gebied van dagrecreatie
streeft de provincie naar het versterken van het aanbod aan dagrecreatieve
voorzieningen, vooral kwalitatief. Voor Veenhuizen ziet de provincie specifieke
toeristische aanknopingspunten, hierbij gaat het vooral om het benutten van de
cultuurhistorische betekenis van deze gebieden. De provincie wil het zeer bijzondere
karakter van de kolonie in stand houden en ontsluiten. Hiervoor wil de provincie
investeren in de culturele en ruimtelijke-economische ontwikkelingen in Veenhuizen.
Het verleden is hierbij de inspiratiebron voor de toekomst.
Bij de uitvoering van de toekomstvisie ligt het accent op het realiseren van nieuwe
bedrijvigheid en op het verder bouwen aan wat de afgelopen jaren in gang is gezet. Er
wordt naar gestreefd om naast het behoud van de penitentiaire inrichtingen te zorgen
voor nieuwe, passende economische ontwikkelingen. Naast cultuur en toerisme richt
Veenhuizen zich op zorg, landbouw, onderwijs, kennis, ambachtelijke bedrijvigheid en
creatieve industrie. Verantwoordelijke overheden zetten zich maximaal in om de
investeringen te realiseren, bij voorkeur in combinatie met nieuwe bedrijvigheid en in
samenwerking met private partijen.

10

Provincie Drenthe (2014). Actualisatie omgevingsvisie Drenthe 2014.
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2.3.3

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

De drie noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Fryslân werken samen in het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Binnen het SNN wordt het ruimtelijke
en economische beleid van de drie provincies afgestemd, met als doel het versterken
van de economische positie van Noord-Nederland. Noord-Nederland zet in op vijf
economische clusters: watertechnologie, sensortechnologie, healthy ageing, energie en
agribusiness. De clusters moeten afzonderlijk en in samenhang bijdragen aan het
realiseren van de maatschappelijke agenda en bieden daarnaast veel kansen voor
onderwijs en het bedrijfsleven11.
2.3.4 Regio Groningen-Assen
De deelnemers van Regio Groningen-Assen, waaronder de gemeente Noordenveld,
werken samen aan de ontwikkeling van het stedelijk netwerk met als
hoofddoelstellingen: 1) Benutten en uitbouwen van economische kansen, en 2)
Versterken en benutten van de gebiedskwaliteit. Hun toekomstvisie hebben zij
vastgelegd in de Regiovisie. Aan deze visie zijn vier regionale programma’s –wonen,
bedrijventerreinen & economie, bereikbaarheid en regiopark– gekoppeld, met in ieder
een groot aantal opgaven. Bij deze samenwerking is het belangrijk dat betrokken
overheden over hun eigen grenzen heen durven te kijken en dat zij zich realiseren dat
bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt 12.
Veenhuizen wordt gezien als de parel van de Regio Groningen-Assen en krijgt onder
andere voor het ontwikkelen van innovatieve en economische versterkende projecten
steun vanuit de regio.
2.3.5 Gemeentelijk beleid
In diverse beleidsdocumenten van de gemeente Noordenveld komt Veenhuizen voor.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste beleidsdocumenten.
Omzien naar ontwikkeling: perspectieven voor Veenhuizen (2002)
In dit visiedocument zijn de mogelijkheden en wenselijkheden geschetst van een
aanpak tot behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Veenhuizen. Ook is hierin een
kader neergezet om te komen tot de ontwikkeling van projecten in Veenhuizen,
waarbij leegstand en verval van monumentale panden wordt tegengegaan. De context
voor de visieontwikkeling bestond uit een monumentaal dorp met een groot aantal
leegstaande en in verval geraakte monumenten. Gerichte investeringen waren volgens
dit document nodig om de panden en de voorzieningen te herstellen en te behouden.
Zonder ingrijpen zouden voorzieningen eerder verdwijnen dan worden aangetrokken.
Volgens deze visie zijn ontwikkelingen die niet bijdragen aan behoud en versterking
van de kwaliteiten van Veenhuizen uitgesloten13.
Het idee achter de visie is dat betrokkenen uit het gebied en andere geïnteresseerden
die zich aangetrokken voelen tot de nieuwe kolonie, zelf aan de slag gaan. De vertaling
van oude naar nieuwe waarden levert puntsgewijs samengevat de volgende
basisfilosofie op voor de ontwikkeling van Veenhuizen:

Cultuur-historisch besef

Zorg en respect voor elkaar en omgeving

Sociaal-economische cohesie en wederkerigheid

11

SNN (2015). Over SNN: voor de noordelijk economie
Regio Groningen-Assen (2013). Actualisatie regiovisie Groningen-Assen 2013.
13
BMC advies management en HTM Consultancy (2004). Omzien naar ontwikkeling: perspectieven voor
Veenhuizen.
12
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Naast wonen en werken is ook vrijetijdsbesteding bepalend voor de toekomstige
ontwikkeling van Veenhuizen. Onthaasting is een thema dat volgens de visie zeer goed
bij de nieuwe kolonie past.
Masterplan Veenhuizen (2004)
Als uitwerking van het document ‘Omzien naar Ontwikkeling’ is de planbeschrijving
Kompasproject Masterplan Veenhuizen verschenen. Het Masterplan geeft een beeld
van de verschillende in onderlinge samenhang uit te voeren deelprojecten. Zo is in het
kader van het Masterplan in 2007 de Stichting Veenhuizen Cultuur & Toerisme (VCT)
opgericht om de samenwerking in het dorp vorm te geven. Het Masterplan is bedoeld
als uitwerking van het voornoemde visiedocument, voor in te dienen verzoeken om
financiële bijdragen en subsidies en wilde een structurele oplossing bieden voor de
problematiek rondom monumenten van de Rijksgebouwendienst14.
Veenhuizen: anders dan anders (2006)
De toeristische visie ‘Veenhuizen: anders dan anders’ is een overkoepelende visie die
samenhang brengt in de huidige en toekomstige toeristische ontwikkelingen, waar
bestaande en nieuwe projecten ondergeschoven konden worden. In de visie staat dat
Veenhuizen alles in zich heeft om een onderscheidende trekpleister te zijn: Veenhuizen
was ‘anders-dan-anders’ en zal altijd ‘anders-dan-anders’ blijven. De fysieke
elementen van Veenhuizen zijn belangrijk, maar net zo belangrijk is het verhaal dat
wordt verteld. Het concept ‘Veenhuizen: anders dan anders’ heeft vier afgeleide
termen markant, mysterieus, monumentaal en maatschappelijk. Voor de uitwerking
van de visie is Veenhuizen opgedeeld in een viertal clusters: het ambachtscluster,
hospitaalcluster, museumcomplex en het maallustcomplex15.
Recreatiebeleidsnota 2013-2018 ‘Boeien, binden, beleven’ (2013)
Doelen van de Recreatiebeleidsnota zijn: stimuleren van de vrijetijdssector,
bevorderen van de werkgelegenheid en verbeteren van de kwaliteit van de
leefomgeving. De ambitie voor 2018 is:

Kwaliteitsimpuls geven aan het gehele in de vrijetijdsketen
o Verbinden, verbreden en vernieuwen in de vrijetijdsketen;
o Inzetten op digitale bereikbaarheid;

De werkgelegenheid laten stijgen;

De directe- en afgeleide bestedingen laten stijgen;

De kernkwaliteiten en recreatief-toeristische voorzieningen minimaal op het
huidige kwaliteitsniveau in stand houden en zo mogelijk uit te breiden.
Om de ambitie te realiseren is samenwerking essentieel en zijn beleidsuitgangspunten
geformuleerd, met daarin een duidelijke rol voor de Stichting Kop van Drenthe. Het
nieuwe beleid is geformuleerd vanuit de wensen van de inwoners, toeristen en
recreanten16.
2.3.6 Bestuurscommissie Veenhuizen
De bestuurscommissie Veenhuizen, waarin de drie in Veenhuizen betrokken en
samenwerkende overheden zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor de visie
Werken aan de Toekomst van Veenhuizen. De coördinatie van de uitvoering van de
visie gebeurt door het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen.

14
15
16

Provincie Drenthe (2004). Masterplan Veenhuizen
Gemeente Noordenveld (2006). Veenhuizen: anders dan anders
Gemeente Noordenveld (2013). Boeien, binden, beleven.
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Werken aan de toekomst van Veenhuizen (2011)
In 2011 is de toekomstvisie “Werken aan de toekomst van Veenhuizen” 17 opgesteld
om inspiratie, richting en steun te geven aan partijen die zich inzetten voor de
ontwikkeling van Veenhuizen. Gestreefd wordt naar een duurzame ontwikkeling van
Veenhuizen met behoud en groei van werkgelegenheid, vitalisering van het woon-,
werk- en leefklimaat en ruimte voor toerisme en recreatie waarbij cultureel erfgoed en
natuur centraal staan. Het dorp moet aantrekkelijk zijn voor gebruikers, nieuwe
bedrijven, bewoners en recreanten.
Doelen van de toekomstvisie zijn:

Handhaven
bestaande
werkgelegenheid
en
ontwikkelen
nieuwe
werkgelegenheid;

Aantrekken passende bedrijvigheid en ontwikkelen nieuwe locaties;

Renoveren historische gebouwen en invullen met passende nieuwe
bedrijvigheid;

Ontwikkelen aantrekkelijk aanbod van cultuur, recreatie en natuur (UNESCOwaardig);

Behouden structuur en karakter Veenhuizen;

Realiseren zelfstandige uitvoerings- en beheerorganisatie.
Speerpunt is het behouden van de werkgelegenheid bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie en deze waar mogelijk uit te bouwen met nieuwe vormen/doelgroepen van
detentie/opvang. Justitie is ook de sector waar nieuwe bedrijvigheid en
werkgelegenheid kan ontstaan door slimme combinaties met de zorgsector en met
sectoren met productiewerk. Ook in deze sectoren liggen kansen om nieuwe
bedrijvigheid te creëren.
Naast de speerpuntsectoren wordt verder gewerkt aan het versterken van de sector
recreatie en toerisme. Cultuur(historie) en natuur zijn de belangrijkste dragers voor
deze sector en bepalen de richting waarin het aanbod zich, met name ook in regionaal
verband, het beste kan ontwikkelen. Waar nodig krijgen de ondernemers
ondersteuning in deze voor Veenhuizen relatief jonge sector. Initiatieven voor nieuwe
bedrijvigheid op het gebied van onderwijs, duurzame landbouw, duurzaam
landschapsbeheer en woon-werk combinaties worden ondersteund.
In de visie wordt ook vooruitgekeken, 2020 ziet er volgens de toekomstvisie zo uit:

De penitentiaire inrichtingen zijn gebleven en het Ministerie van Veiligheid en
Justitie is aan de slag gegaan met nieuwe vormen van detentie voor nieuwe
doelgroepen.

Het arbeidsbedrijf van de penitentiaire inrichtingen is uitgebreid en werkt
intensief samen met kleinschalige ambachtelijke ondernemers die zich in
Veenhuizen hebben gevestigd. Niet alleen gedetineerden werken hier, maar
ook andere doelgroepen voor wie het aanleren van kennis en vaardigheden,
opdoen van werkritme en re-integreren in de samenleving belangrijk zijn.

De zorgsector heeft zich goed ontwikkeld in Veenhuizen. Woningcorporaties,
zorgondernemers, zorgverzekeraars, ouderenbonden, projectontwikkelaars,
architecten en de gemeente hebben hun krachten gebundeld. Luxe
woonvormen voor ouderen, maar ook beschutte woonvormen voor demente
ouderen en voor gehandicapten zijn gerealiseerd. Voor deze laatste groep zijn
ook woon-werk-zorg faciliteiten tot stand gekomen. In navolging van de

17

Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011). Werken aan de toekomst van Veenhuizen
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rugkliniek hebben enkele klinieken voor gespecialiseerde zorg zich in
Veenhuizen gevestigd.
Relatief kleinschalige ondernemingen in de sectoren onderwijs, landbouw en
natuurbeheer zijn tot bloei gekomen. Overheden hebben ervoor gezorgd dat
sectoroverstijgende samenwerking mogelijk werd, inclusief oplossingen voor
belemmerende wet- en regelgeving. Een deel van deze nieuwe bedrijvigheid is
in bestaande panden gevestigd, waardoor de renovatiekosten in de vorm van
huur en erfpacht terugkomen.
In 2018 heeft Veenhuizen de status van Werelderfgoed UNESCO gekregen. In
de voorbereidingsfase heeft de sector toerisme en recreatie al kunnen
profiteren van de voorlopige status omdat de betrokken ondernemers in de
voormalige koloniën in breder regionaal verband hun aanbod hebben
uitgebreid, verbeterd en afgestemd op (nieuwe) doelgroepen.

2.4

Eigenschappen van de recreatief-toeristische sector in Veenhuizen

2.4.1

Inleiding

In de vorige paragrafen kwamen de economische betekenis van Veenhuizen en de
beleidsmatige context aan bod. In deze paragraaf komen de voornaamste
eigenschappen van recreatie en toerisme in Veenhuizen aan bod. Deze hangen, direct
of indirect, samen met deze economische betekenis en de beleidscontext.
Omdat de geschiedenis van Veenhuizen niet los kan worden gezien van het heden,
wordt in paragraaf 2.4.2 de geschiedenis van Veenhuizen kort geschetst. Daarna wordt
er een overzicht gegeven van de huidige toeristische voorzieningen in Veenhuizen. In
paragraaf 2.4.4 wordt het aantal toeristen besproken en in paragraaf 2.4.5 de
beddencapaciteit. Daarna komen de doelgroepen en de populairste vrijetijdsactiviteiten
in Drenthe aan bod in paragraaf 2.4.6 en 2.4.7. Tot slot wordt in 2.4.8 de
werelderfgoed-status beschreven.
2.4.2 Geschiedenis van Veenhuizen
Figuur 3: Johannes van den Bosch. Bron:
Maatschappij van Weldadigheid.

De toekomst van Veenhuizen kan niet los
worden gezien van het verleden. De rijke
sociale cultuurhistorie, die je nog steeds ziet
als
je
door
Veenhuizen
loopt,
biedt
aanknopingspunten voor de toekomst. De
sociaal bewogen generaal Johannes van den
Bosch nam begin 19e eeuw het initiatief voor
de oprichting van de Maatschappij van
Weldadigheid, een voor die tijd innovatief
sociaal-economisch concept om criminaliteit
en armoede aan te pakken. Mensen uit de
lagere klassen, waaronder zwervers en
landlopers, kregen (eerst vrijwillig, later
gedwongen) in diverse koloniën, waaronder
Veenhuizen,
onderhoud
en
onderwijs
aangeboden. Door het verrichten van de
arbeid zouden ze een gevoel van eigenwaarde
ontwikkelen en zo de armoede achter zich
laten. Voor elke kolonist werd echter wel strikt
voorgeschreven wat ze moesten doen. Voor
de kolonie in Veenhuizen werd ‘woeste’ grond
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ontgonnen en zo ingericht en bebouwd dat ook in ruimtelijk opzicht de opvoedende en
corrigerende gemeenschap tot uitdrukking kwam 18.
Ondanks de goede vooruitzichten wilden veel arme stedelingen niet naar Veenhuizen
en degene die er wel naar toe gingen lieten zich ook niet zo maar beschaven. Dit ging
moeilijker dan gedacht, de mensen kwamen in opstand tegen het regime dat hun van
minuut tot minuut voorschreef wat ze moesten doen. Om de mensen in toom te
houden werden er invalide militairen met hun gezinnen aan de bevolking van
Veenhuizen toegevoegd om toezicht te houden op de kolonisten. Zo transformeerde
Veenhuizen langzaam van de goed bedoelde heropvoedingskolonie tot de
staatsinstelling die het vanaf 1859 werd. De goedbedoelde kolonie veranderde
hierdoor stap voor stap in een Rijkswerkinrichting voor veroordeelde landlopers en
bedelaars19.
Echter, financiële problemen en het inzicht dat er een rol voor de overheid was
weggelegd, maakten dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1859 en in 1875
het Ministerie van Justitie het stokje overnam20. Rond 1900 kreeg Veenhuizen het
aangezicht dat tegenwoordig als cultureel-historisch erfgoed wordt beschouwd: de
oude gestichten werden vervangen door modernere gebouwen, de nieuwe
personeelswoningen kregen de stichtelijke gevelspreuken, die er nu nog steeds zijn.
In de loop van de twintigste eeuw nam het aantal landlopers in Veenhuizen af, in 1973
was de laatste landloper vetrokken21, en raakten de gebouwen in gebruik als
gevangenissen. Veenhuizen is pas sinds 1981 vrij toegankelijk. Daarvoor mochten
alleen het gevangenispersoneel en hun gezin het dorp in. Het dorp was meer dan een
eeuw vrijwel volledig van de buitenwereld afgesloten. Echter, doordat het Ministerie
van Justitie zich terugtrok achter de hekken van de strafinrichtingen, deden leegstand
en verval hun intrede. Eind jaren ’90 trokken verontruste burgers en organisaties aan
de bel. Ze vonden dat het sociaal culturele erfgoed van Veenhuizen niet verloren
mocht gaan.
Figuur 4: Links: leegstand. Rechts: restauratie in opdracht van de Rijksgebouwendienst. Bron:
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011).

Verantwoordelijke overheden besloten het gevecht aan te gaan en er voor te zorgen
dat Veenhuizen de kracht en kwaliteiten van zijn verleden kon gaan benutten voor
nieuwe kansen. Inmiddels is er €60 miljoen geïnvesteerd in onder andere het
18
19
20
21

Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011). Werken aan de toekomst van Veenhuizen.
Suzanne Jansen (2009). Het Pauperparadijs.
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2011). Werken aan de toekomst van Veenhuizen.
Susanne Jansen 92009). Het Pauperparadijs.
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opknappen van de monumenten, het verbeteren van de infrastructuur en in het
aantrekken van ondernemers. Diverse panden werden herbestemd, zodat het mogelijk
was om in deze panden een nieuwe onderneming te starten. Met resultaat, zo heeft
het Nationaal Gevangenismuseum zich in 2005 in Veenhuizen gevestigd, zijn er
diverse ondernemingen gestart in het dorp en weten steeds meer toeristen Veenhuizen
te vinden.
In de afgelopen vijftien jaar is er een grote stap gemaakt met de renovatie en
herbestemming van het Rijksbezit. Wie nu door Veenhuizen loopt ziet wat er de
afgelopen tien jaar is gerealiseerd. Een groot deel van de monumenten is gerenoveerd
en geschikt gemaakt voor een andere functie en de infrastructuur en het landschap
zijn verbeterd. Ook in de komende jaren zal er nog Rijksbezit vervreemd gaan worden
en wordt er door de overheden ingezet op de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in
Veenhuizen. De visie Werken aan de Toekomst van Veenhuizen vormt hierbij een
belangrijk kader. De toeristische sector vormt een speerpunt bij het versterken van de
economische ontwikkeling van Veenhuizen. In deze sector hebben zich de afgelopen
tien jaar bedrijven (horeca, overnachtingsmogelijkheden en dagrecreatieve
voorzieningen) gevestigd in Veenhuizen.
“Het unheimische gevoel van rondlopende gevangenen en prikkeldraad hoort bij de
unieke sfeer. Je komt hier in aanraking met de duistere kanten van het leven, dat is
het bijzondere. Het is de bedoeling om met kwaliteitstoerisme het zieltogende dorp
weer aantrekkelijk en leefbaar te maken. De plannen sluiten aan op de geschiedenis
van Veenhuizen. Als je over honderd jaar terugkijkt, zul je zien dat de historische lijn
niet wordt verbroken22.”
2.4.3 Voorzieningen in Veenhuizen
Veenhuizen ligt op een gebied van ongeveer 3.000 hectare, ingeklemd tussen het
Fochteloërveen en het beekdal van de Slokkert. De recreatief-toeristische sector in
Veenhuizen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, het aantal banen en vestigingen
is gestegen (zie tabel 2) en steeds meer bezoekers weten Veenhuizen te vinden.
Hieronder worden de belangrijkste recreatief-toeristische voorzieningen in Veenhuizen
weergegeven.

22

Het Pauperparadijs, Susanna Jansen
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Natuur

Tuinen van Weldadigheid

Vier paaltjesroute

Het Fochteloërveen

Het pauperpad

Kunst en cultuur

De hervormde kerk

De synagoge

De rooms-katholieke
kerk

Het Gevangenismuseum

Coco Maria

Atelier Kunst en vlieg

Edelsmederij

Keramiekwerkplaats
Reedijk

Het Vierde Gesticht
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Horeca en winkels

Deco Loge

Tooi en opsmuk

Kaaslust

Maallust

Het verenigingsgebouw

Hotel Bitter en Zoet

Koffie- en theetuin
Zunneschien

Vakantiewoningen
gevangenismuseum

Openluchtzwembad

Kampeer-pleisterplaats
Pastoorserf

De Consistorie

Veenhuizen actief

Evenementen

Crossloop

Culinaire seizoensmarkt

Bajesdag
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2.4.4

Aantal toeristen

Het aantal bezoekers dat Veenhuizen ieder jaar bezoekt is ongeveer 250.000
mensen23. Het Gevangenismuseum is de belangrijkste trekker in het dorp. Ruim twee
derde van de bezoekers van het Gevangenismuseum geeft aan dat ze niet naar
Veenhuizen waren gekomen als het Gevangenismuseum daar niet gevestigd was 24. Uit
onderzoek van Cleton & Com, Kanters Horeca Advies en RAU (2015)25 blijkt dat het
Gevangenismuseum jaarlijks door ongeveer 115.000 bezoekers wordt bezocht. 37%
van deze bezoekers komt uit Noord-Nederland (20% Drenthe, 8% Friesland, 9%
Groningen), Noord-Holland en Zuid-Holland zijn gezamenlijk goed voor 24% van de
bezoekers en Noord-Brabant voor 10% van de bezoekers. Ruim 1% van de bezoekers
komt uit het buitenland26.
Uit dit onderzoek blijkt tevens dat het Gevangenismuseum de ambitie heeft om te
groeien naar 150.000 bezoekers. In het onderzoek wordt gekeken of deze ambitie
haalbaar is. Het blijkt dat, op basis van groeicijfers van andere musea en op basis van
de verwachte effecten van de in het bovenstaande rapport gepresenteerde visie, een
groei tot 300.000 bezoekers –indien het museum met bijzondere tentoonstellingen
komt, Veenhuizen als werelderfgoed wordt aangewezen, het binnenterrein van het
Gevangenismuseum beschikbaar wordt gesteld als evenemententerrein– gerealiseerd
kan worden.
2.4.5

Beddencapaciteit

Vier à vijf van de tien lange binnenlandse vakanties vindt plaats in een zomerhuisje,
vakantiebungalow of tweede woning. Het aandeel van de kampeervakanties ligt iets
lager op bijna 30%. Bij korte binnenlandse vakanties zijn voornamelijk de hotels
(30%) en gehuurde zomerhuisjes en vakantiebungalows (24%) in trek27.
Negen van de tien slaapplekken in Drenthe is te vinden op een camping of in een
vakantiebungalow, dit is meer dan gemiddeld in Nederland. Het aantal
verblijfsaccommodaties nam in 2014 in Drenthe licht toe ten opzichte van 2013, echter
het aantal slaapplekken nam licht af28.
Tabel 3 geeft de beddencapaciteit per accommodatietype voor Veenhuizen weer. In
totaal is de beddencapaciteit 92 bedden. De categorie hotels biedt de grootste
beddencapaciteit. Veenhuizen wijkt op dit gebied af van het gemiddelde van Drenthe,
waar negen van de tien slaapplekken te vinden is op een camping of in een
bungalowpark.
Tabel 3: Beddencapaciteit Veenhuizen.

Soort verblijfsaccommodatie

Veenhuizen

Hotels
Logies & ontbijt
Kampeerterrein
Groepsaccommodatie

60
24
8 (twee kampeerplaatsen)
-

Totaal

92

23

Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (2013). Nieuwsbrief 2013.
Gevangenismuseum (2015). Bezoekersonderzoek Gevangenismuseum.
25
Cleton & Com, Kanters Horeca Advies en Rau (2015). Haalbaarheidsstudie naar mogelijke
ontwikkeling en uitbreiding.
26
Gevangenismuseum (2015). Bezoekersonderzoek Gevangenismuseum.
27
CBS (2012). Vakanties van Nederlanders.
28
Provincie Drenthe (2014). Vrijetijdseconomie Feiten en Cijfers 2014.
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2.4.6

Doelgroepen

De dagrecreant is een belangrijke doelgroep voor Veenhuizen. De verblijfstoerist is
ondervertegenwoordigd, omdat er weinig overnachtingsmogelijkheden zijn in
Veenhuizen. We kunnen voor Veenhuizen de volgende typen dagrecreanten
onderscheiden:

De 50-plussers. Deze groep wordt ook wel de actieve senioren genoemd. Zij
combineren een bezoek aan Veenhuizen vaak met een fiets- of wandeltocht.
Zij brengen voornamelijk een bezoek in het voor- en naseizoen.

De gezinnen en grootouders met kinderen. Deze doelgroep is vooral in het
hoogseizoen aanwezig.

Groepen. Het gehele jaar door komen groepen naar Veenhuizen zoals
verenigingen, schoolklassen en familiegroepen.

Zakentoerisme. In ruime zin gaat het om alle reizen bepaald door de
economische activiteit.
SmartAgent en RECRON hebben samen de ‘Recreantenatlas’ ontwikkeld. Deze
Recreantenatlas geeft inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten op basis van
psychologische en sociologische kenmerken. Zowel voor de verblijfsrecreatie als voor
de dagrecreatie zijn belevingswerelden onderscheiden (zie bijlage A voor de
uitgebreide beschrijving van de zeven kleuren die elk een belevingswereld typeren).
Hieronder een korte beschrijving van de zeven belevingswerelden:
1. Uitbundig geel Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief
en sportief recreëren. Vaak jonge gezinnen. Beschikken over iets meer budget
dan gemiddeld.
2. Gezellig lime Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Zijn gericht
op het eigen gezin, de directe leefomgeving. Veel gezinnen met wat oudere
kinderen en oudere tweepersoonshuishoudens. Het gemiddelde inkomen ligt
wat lager.
3. Rustig groen Rustige recreanten. Geen grote wensen, houden van privacy en
rust. Vaak een- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie.
4. Ingetogen aqua Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende
activiteiten. Gaan vaak samen met hun partner op stap.
5. Avontuurlijk paars Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door
cultuur. Vaker mensen van middelbare leeftijd.
6. Stijlvol en Luxe blauw Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat
luxe
en
stijlvolle
ontspanning
verdienen.
Jonge
eenen
tweepersoonshuishoudens en huishoudens met oudere kinderen.
7. Creatief en inspirerend rood Creatief, op zoek naar uitdagingen en
inspirerende ervaringen. Vaak hoog opgeleid, maar door het grote aandeel
jongeren nog niet altijd een hoog inkomen.
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Figuur 5: De aantrekkingskracht van de Unique Selling Points op de verschillende
leefstijlen. Bron: Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd (2012).

Gemeente Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft de belangrijkste Unique Selling Points bij
bovenstaande betrokken en zichzelf de vraag gesteld: op welke leefstijlen hebben de
Unique Selling Points de belangrijkste aantrekkingskracht?
In de gemeente Noordenveld is gekozen om de aandacht te richten op de doelgroepen
ingetogen aqua, gezellig lime en uitbundig geel. Deze doelgroepen sluiten volgens de
gemeente het beste aan bij de kernkwaliteiten, de Unique Selling Points en de
vrijetijdsketen. Deze groepen hebben over het algemeen meer te besteden en bieden
perspectief voor de eigen bewoners.
Veenhuizen
Veenhuizen is volgens het onderzoek door Bureau Ruimte & Vrije Tijd 29 met name
aantrekkelijk voor de doelgroepen ingetogen aqua en creatief en inspirerend rood.
Creatief en inspirerend rood is een kleine groep, die in de Kop van Drenthe minder dan
gemiddeld voorkomt. In de gemeente Groningen komt de groep meer voor. Ingetogen
aqua is een grote groep die in de Kop van Drenthe meer dan gemiddeld voorkomt en
in de gemeente Groningen iets minder dan gemiddeld.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat zowel het dag- als verblijfsrecreatieve
aanbod voor de groepen rustig groen en ingetogen aqua relatief goed zijn ontwikkeld
voor de toerist. Qua dagrecreatieve voorzieningen betreft het met name voorzieningen
die aantrekkelijk zijn voor creatief en inspirerend rood. Verblijfsrecreatieve
voorzieningen zijn er voor deze groep beperkter. Het verblijfsrecreatieve aanbod,
specifiek voor de rode doelgroep, is minder uitgebreid dan het dagrecreatieve aanbod.
Bovenstaande veel voorkomende groepen in Veenhuizen liggen in het leefstijlmodel
ver uit elkaar. De rode groep is op zoek naar het bijzondere en onontdekte, bij de

29

Bureau Ruimte & Vrije Tijd (2012). Toeristisch Noordenveld nader bekeken.
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ingetogen aqua is het verhaal van de regio belangrijk, terwijl de rustig groene groep
wordt getypeerd door het kunnen genieten van rust, natuur en de omgeving.
Aanbod per leeftijdsgroep
In onderstaande tabel wordt het toeristisch-recreatief aanbod per leeftijdsgroep
weergegeven (1-10 jaar, 10-20 jaar, 20-65 jaar en 65-plus). Hieruit kunnen we
opmaken dat het aanbod voor de jongere doelgroep (0-20 jaar) beperkt is, vooral voor
de groep 1-10 jaar is weinig te doen in Veenhuizen. Dit terwijl Drenthe en Veenhuizen
relatief vaak worden bezocht door gezinnen met kinderen 30. Uit het
bezoekersonderzoek van het Gevangenismuseum31 blijkt dat 42% van de bezoekers
kinderen bij zich heeft, 36% met kinderen waarbij het jongste kind ouder is dan 12
jaar en 6% waarbij de kinderen ouder zijn dan 12 jaar. Voor de leeftijdsgroepen 20-65
jaar en 65-plus is een groter aanbod beschikbaar. We kunnen hieruit concluderen dat
het toeristisch-recreatief aanbod in Veenhuizen voornamelijk gericht is op mensen van
20 jaar en ouder.
Figuur 6: toeristisch-recreatief aanbod per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep
1-10 jaar

Aanbod
Openluchtzwembad

10-20 jaar

Maallust
Gevangenismuseum
Openluchtzwembad
Actief Veenhuizen
Crossloop

20-65 jaar

Maallust
Kaaslust
Actief Veenhuizen
Crossloop
Tuinen van Weldadigheid
Fochteloërveen
Vier paaltjesroute
Het pauperpad
Gevangenismuseum
Coco Maria
Edelsmederij
Seizoensmarkt

Keramiekwerkplaats
Het vierde gesticht
Deco Loge
Tooi en Opsmuk
Verenigingsgebouw
Bitter en Zoet
Zunneschien
Vakantiewoningen
Gevangenismuseum
Kampeer-pleisterplaats pastoorserf

65+

Maallust
Kaaslust
Tuinen van Weldadigheid
Fochteloërveen
Vier paaltjesroute
Het Pauperpad
Gevangenismuseum
Coco Maria
Edelsmederij
Keramiekwerkplaats
Seizoensmarkt

Het vierde gesticht
Deco Loge
Tooi en Opsmuk
Verenigingsgebouw
Bitter en Zoet
Zunneschien
Vakantiewoningen
Gevangenismuseum
Kampeer-pleisterplaats pastoorserf

30

Cleton & Com, Kanters Horeca Advies en Rau (2015). Haalbaarheidsstudie naar mogelijke
ontwikkeling en uitbreiding. & Bureau Ruimte & Vrije Tijd (2012). Toeristisch Noordenveld nader
bekeken.
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Gevangenismuseum (2015). Bezoekersonderzoek Gevangenismuseum.

Pagina 22 van 64

2.4.7

Populaire vrijetijdsactiviteiten Drenthe

De provincie Drenthe heeft onderzoek gedaan naar de vrijetijdseconomie in de
provincie Drenthe32. In dit onderzoek worden de 10 populairste toeristische activiteiten
genoemd:
Tabel 4: Top 10 populairste vrijetijdsactiviteiten in Drenthe.

Activiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uit eten
Wandeling maken
Zwemmen
Bezoek aan natuurgebied
Funshopping
Tochtjes met de fiets
Bezoek
aan
bezienswaardige
gebouwen
Pretpark
Museum
Dierenpark

Percentage toeristen

T.o.v. Nederland

61%
55%
49%
32%
31%
27%

+
+
-

21%

-

20%
16%
14%

+
+
+

Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat uit eten gaan en wandelen de
populairste activiteiten zijn onder vakantiegangers in Drenthe. Landelijk blijken deze
twee activiteiten ook de populairste activiteiten te zijn. Activiteiten die in Drenthe
populairder zijn dan gemiddeld in Nederland zijn: 1) zwemmen, 2) bezoek aan
natuurgebied, 3) bezoek aan pretpark, 4) bezoek aan museum en 5) bezoek aan
dierenpark.
In Veenhuizen kan het overgrote gedeelte –met uitzondering van funshopping,
bezoeken van pretpark en dierenpark– van bovenstaande activiteiten worden gedaan.
2.4.8

Werelderfgoed-status

In 2011 zijn de Koloniën van Weldadigheid –Frederiksoord, Ommerschans,
Veenhuizen, Wortel en Merksplas- aangemeld op de Voorlopige Lijst en daarmee
genomineerd voor de Werelderfgoed-status. Dit was naar aanleiding van het in 2010
aangeboden advies “Uitzonderlijk en universeel, Voorlopige Lijst Werelderfgoed
Koninkrijk der Nederlanden, waarin wordt aangegeven dat elf Nederlandse
erfgoederen, waaronder de Veenkolonie, van uitzonderlijke universele waarde zijn33.
Wanneer de Koloniën van Weldadigheid werkelijk de UNESCO-erkenning krijgen zal dit
naar verwachting enerzijds zorgen voor grote (internationale) aantrekkingskracht voor
toeristen en ondernemers.

32
33

Provincie Drenthe (2014). Vrijetijdseconomie Feiten en Cijfers 2014.
Website Koloniën van Weldadigheid (2015).
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3

Trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme,
recreatie en vrije tijd

3.1 Inleiding
In dit onderzoek wordt verkend hoe de toeristische sector versterkt en verder
uitgebouwd kan worden en welke kansen en potenties er zijn op dat vlak voor
Veenhuizen. Voor het beoordelen van de mogelijkheden is het belangrijk om
ontwikkelingen, die van belang zijn voor Veenhuizen, in kaart te brengen. Op nationaal
en internationaal niveau spelen tal van ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor
vraag, aanbod en gebruik van recreatieve en toeristische voorzieningen in Veenhuizen.
Dit zijn zowel maatschappelijke ontwikkelingen die de Nederlandse recreatieftoeristische sector beïnvloeden, als ontwikkelingen van en binnen de sector zelf.
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in 1) ontwikkelingen in de externe omgeving van
het toerisme en 2) trends die de vraag naar toeristische diensten beïnvloeden.
3.2 Trends en ontwikkelingen
3.2.1 Ontwikkelingen in de externe omgeving van het toerisme
Economische crisis
Noord-Nederland heeft net als de rest van Nederland de afgelopen jaren last gehad
van de economische crisis. De werkgelegenheid nam af en het Bruto Regionaal Product
daalde. Toch staat Noord-Nederland er naar internationale maatstaven helemaal nog
niet zo slecht voor. Haar inwoners zijn welvarend, gelukkig, gezond en de
ondernemers doen het in internationaal opzicht op veel fronten goed wanneer we
kijken naar economische ontwikkeling, productiviteit en productiviteitsgroei, innovatie,
export en ondernemerschap34.
In Nederland is de werkgelegenheid in de vrijetijdssector licht gedaald in de laatste
jaren, in de gemeente Noordenveld is het aantal banen gelijk gebleven en in
Veenhuizen is het aantal banen in de vrijetijdssector gestegen35. Het aantal banen in
de vrijetijdssector heeft zich positiever ontwikkeld dan de totale werkgelegenheid in de
provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en Veenhuizen.
Het aantal vakanties nam in 2013, voor het eerst sinds de start van de crisis, licht af.
Vakanties zijn voor veel mensen de eerste post om op te bezuinigen36. Vooral het
aantal korte vakanties nam af. In 2013 nam het aantal vakanties in Drenthe af met
11% tot bijna 1,4 miljoen vakanties. Ondanks deze sterke afname bleef het aantal
overnachtingen in de provincie ongeveer gelijk. Dit komt doordat het aantal korte
vakanties is afgenomen, terwijl het aantal middellange vakanties juist toenam. De
gemiddelde verblijfsduur per verblijfsduur is dus gestegen. Ook neemt het aantal
buitenlandse gasten toe, deze komen voornamelijk uit Duitsland, België en GrootBrittannië.
De bestedingen tijdens toeristische vakanties zijn door de crisis licht gedaald. Echter,
het consumentenvertrouwen en de daarmee samenhangende koopbereidheid begingen
zich wel te herstellen. Dit zal op termijn waarschijnlijk zorgen tot meer uitgaven aan
34
35
36

E&E advies en CAB Groningen (2014). De Macro economische verkenning Noord-Nederland.
LISA (2015). Werkgelegenheidsregister.
Toerisme Utrecht (2013). Samenvatting NRIT, trendrapport toerisme en vrije tijd 2013.
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vakanties en vrijetijdsactiviteiten37. Toch verwacht men niet dat de gemiddelde reële
bestedingen per vakantieganger veel toe gaat nemen, omdat vakanties gemiddeld
steeds korter worden38.
Demografische ontwikkelingen
De komende tijd staat Nederland grote demografische veranderingen te wachten. In
grote delen van het land zal de bevolking gaan groeien of juist krimpen.
Veranderingen zijn minstens zo belangrijk in gebieden waar bevolkingsgroei zal
plaatsvinden, als in gebieden waar krimp wordt voorzien. Vergrijzing is namelijk overal
in Nederland een belangrijke ontwikkeling en het aantal gezinnen en jonge
huishoudens zullen vrijwel overal afnemen. Op nationale schaal blijven de bevolking en
aantallen huishoudens tot 2040 waarschijnlijk groeien. De bevolkingssamenstelling
verandert wel (zie figuur 7) en de verschillen tussen regio’s binnen Nederland nemen
de komende decennia toe. Voor het Noorden voorspelt het CBS voor de periode tot
2025 een kleine toename van de totale bevolking 0,7%. (Nederland 3,6%). Vooral de
ontgroening gaat in Noord-Nederland in sterkere mate door. In Drenthe is de
ontgroening het grootst, hier is de sterkste afname van de inwoners onder de 15 jaar.
In het Noorden is de groei van de groep 65-plussers groot39.
Figuur 7: Prognose leeftijdsopbouw Drentse bevolking 2010-2040. Bron: Provincie Drenthe (2014)
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Een andere trend is de toename van het aantal alleenstaanden. Het aandeel
alleenstaanden is in de laatste veertig jaar verdrievoudigd. Ook deze trend heeft voor
een groot gedeelte te maken met de vergrijzing, namelijk dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. Tevens nemen het aantal echtscheidingen toe en blijven
jongeren langer op zichzelf wonen40. Het aantal eenpersoonshuishoudens blijft naar
verwachting nog ongeveer 40 jaar toenemen. Rond 2050 telt Nederland er 3,7
miljoen, ruim een miljoen meer dan nu. Bijna de helft van de eenpersoonshuishoudens
zal dan uit ouderen bestaan. Nu is 31 procent van de alleenstaanden 65-plusser41.
Meer alleenstaanden betekent waarschijnlijk een versterkte trend richting flexibele en
korte vakanties. Ook een toename van georganiseerde groepsreizen hangt hiermee
samen42.
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Provincie Drenthe (2014). Vrijetijdseconomie: feiten en cijfers.
Sijtsma, F. & Gelijn, W. (2008). Recreatie en toerisme in het Waddengebied: analyserapport.
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Sijtsma, F. & Gelijn, W. (2008). Recreatie en toerisme in het Waddengebied: analyserapport.
CBS (2011). Een miljoen huishoudens meer in 2045.
Sijtsma, F. & Gelijn, W. (2008). Recreatie en toerisme in het Waddengebied: analyserapport.

Pagina 25 van 64

Door onder andere demografische ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing en
verstedelijking en veranderingen in het consumentengedrag, kan de aantrekkelijkheid
van een gebied veranderen. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde vrijetijdsvoorzieningen
onder druk komen te staan doordat er een verschuiving in doelgroepen in de
Nederlandse vrijetijdssector plaats kan gaan vinden. De vrijetijdsector kan rekenen op
lichte bevolkingsgroei en een vergroot aandeel ouderen en alleenstaanden ten opzichte
van voorheen43. Ouderen (60-plussers) zijn een zeer interessante bevolkingsgroep om
als reissector op in te spelen. De senioren van de toekomst zullen langer leven,
hebben veel tijd en hebben meer geld om te besteden dankzij dubbele pensioenen.
Echter, hier staat tegenover dat ze ook hoge kwaliteitseisen stellen, zoals comfort,
service en luxe. De vergrijzing vraagt dat de toeristische industrie meer en meer
rekening moet gaan houden met de wensen van oudere toeristen.
Anderzijds is het gedrag van de consument alsmaar minder leeftijdsgebonden.
Doordat ouderen vitaler zijn, vullen ze hun vakanties ook actiever in. Het klassieke
beeld over de activiteiten die een jonge of oude toerist onderneemt, moet worden
bijgesteld. Ook ouderen gaan op vakantie om nieuwe activiteiten uit te proberen.
Leeftijd zegt niet alles meer.
Naar verwachting neemt het belang van de horeca voor de lokale economie de
komende jaren toe. De horeca kan, samen met andere branches, een belangrijke rol
spelen in het waarborgen en/of stimuleren van de aantrekkelijkheid van een gemeente
of regio44.
Meer vakanties, kortere vakanties
Mensen nemen steeds meer informatie tot zich, vooral via het internet. Mensen willen
hierdoor ook steeds meer doen en zien, omdat ze constant geprikkeld worden. Om
daadwerkelijk zo weinig mogelijk te missen ondernemen mensen steeds meer
activiteiten met een korte duur, waarbij mensen een hoog verwachtingspatroon
hebben. Waar in 2012 het aantal reizen groeide met 4%, steeg het aantal
overnachtingen slechts met 2%. Trips werden dus gemiddeld korter van duur 45.
Ecologische ontwikkelingen
De klimaatverandering zorgt ervoor dat mensen een toenemend maatschappelijk
milieubewustzijn hebben, zo wordt de vraag naar duurzame energie steeds groter,
vinden mensen het steeds belangrijker om te weten waar hun voedsel vandaan komt
en neemt de vraag naar ecotoerisme toe. Mensen vinden het steeds belangrijker om te
weten waar hun voedsel vandaan komt, hoe het wordt bereid en verkocht. Het wordt
bovendien steeds meer gewaardeerd om voedsel op plaatsen te kopen waar het kan
worden geproefd en waar met de producent zelf kan worden gesproken. Het draait
steeds meer om de beleving van het kopen van voedsel of streekproducten46.
Het stijgende consumentenbewustzijn ten aanzien van milieuaspecten geldt ook voor
toeristen. Voor aanbieders wordt het daarom steeds belangrijker duurzaam te
ondernemen en dus ook duurzame producten aan te bieden47.
Deeleconomie
Vanuit het oogpunt van kostenbesparing en duurzaamheid is de deeleconomie in
43
44
45
46
47

Toerisme Utrecht (2013). Samenvatting NRIT, trendrapport toerisme en vrije tijd 2013.
Gemeente Noordenveld (2013). Boeien, binden, beleven.
Itrovater (2013). Marktonderzoek: wereldwijde en Europese toerismetrends volgens het NRIT.
PBL (2013). De macht van het menu.
Toerisme Vlaanderen (2014). Trendrapport toerisme.

Pagina 26 van 64

opkomst. Er wordt anders aangekeken tegen bezit. Over de hele wereld zijn steeds
meer mensen aan het delen. Ze delen boeken en gereedschap maar ook hun auto’s en
slaapplaatsen. Delen zelf is niet nieuw, toch wordt het steeds populairder. De
mogelijkheden om te delen zijn dankzij internet en technologie makkelijk en zichtbaar
geworden. Vraag en aanbod wordt hierdoor eenvoudig bij elkaar gebracht.
Voorbeelden zijn: het huren van een slaapplaats via Airbnb, het lenen van iemands
auto via Zipcar of een maaltijd eten bij iemand thuis via Cookening.
Er lijkt geen sprake te zijn van een tijdelijke trend maar van een fundamentele
verandering, naar een nieuwe manier van produceren en consumeren. Zo komen er
steeds meer micro-ondernemers. Wel komt er steeds meer weerstand van gevestigde
ondernemers die oneerlijke concurrentie zien in de komst van deze microondernemers. Bedrijven voelen zich bedreigd door de opkomst van de deeleconomie,
omdat ze weten dat een start-up in enkele jaren een gevestigd bedrijf in de marge kan
drukken.
Technologische ontwikkelingen
De huidige generatie jongeren kan zich geen wereld zonder internet meer voorstellen.
Technologische
ontwikkelingen
hebben
informatieverschaffing
en
boekingsmogelijkheden voor de recreatief-toeristische sector een nieuw aanzien
gegeven. Met name internet en multifunctionele mobiele telefoons maken het de
consument eenvoudiger dan vroeger om informatie in te winnen en afwegingen te
maken tussen verschillende bestemmingen48. Het zijn niet zozeer de accommodaties
die het zoek- en boekgedrag van potentiele vakantiegasten beïnvloeden, maar gasten
die de accommodatie eerder hebben bezocht. Ervaringen van derden, al dan niet
verspreid via social media, bepalen tegenwoordig in sterke mate de keuze van een
accommodatie. Het is dan ook erg belangrijk voor accommodaties dat, op websites als
zoover.nl en booking.com, zij een goede beoordeling krijgen, het liefst boven de 8. De
markt is zeer transparant geworden en de boekingswebsites hebben veel macht 49. De
rol van internet neemt alleen maar toe. Waar internet eerst veelal als
informatieverschaffend medium dienst deed, verschuift het snel richting interactie.
Technologie heeft al jaren een grote impact op de reiswereld en dat zal de komende
jaren niet anders zijn. Technologische mogelijkheden beïnvloeden de toekomst van het
reizen, zoals een toenemende keuzevrijheid en samen delen. De technologische
ontwikkelingen binnen de reismarkt richten zich in veel gevallen op het vergroten van
de efficiëntie en de mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit.

In de afgelopen jaren is de wereldwijde internetpenetratie verder toegenomen. In 2020 is
WiFi is uitgegroeid tot eerste levensbehoefte en mensen zijn nauwelijks bereid om
hiervoor te betalen. Doordat consumenten continu online actief zijn ontstaat het
verwachtingspatroon dat bedrijven ook 24/7 beschikbaar zijn. En dit geldt bij uitstek in
toerisme. Niet alleen de consument is mobiel actief, ook voor ondernemers biedt dit
volop mogelijkheden. Toeristische ondernemers kunnen locatiegebonden aanbiedingen
doen via bijvoorbeeld apps. Ook lokale producten en diensten kunnen worden
gepromoot. Zo kunnen in een app de locaties van de verschillende toeristische
voorzieningen in een plaats gemakkelijk zichtbaar worden gemaakt. Dit kan ervoor
zorgen dat toeristen langer blijven, meer voorzieningen bezoeken en hierdoor meer
besteden. Een digitale omgeving leent zich bij uitstek om te delen, te beleven en toe
te voegen. Het kan interactief gemaakt worden en bezoekers kunnen desgewenst
informatie, gegevens en berichten toevoegen waar anderen weer op kunnen reageren.
48
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Het Gevangenismuseum in Veenhuizen speelt al in op bovenstaande ontwikkeling door
een interactieve wandeling, met behulp van de mobiele telefoon, door Veenhuizen aan
te bieden50.
3.2.2 Ontwikkelingen die de vraag naar toeristische diensten beïnvloeden
Beleving
Bij het maken van reizen gaat het niet meer alleen om een leuke tijd hebben, maar in
toenemende mate ook om het realiseren van persoonlijke ontwikkeling. De mate van
levensstijl en de prioriteiten die zij stellen hangen in belangrijke mate samen met de
ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden. In Nederland kan het merendeel van de
inwoners voorzien in haar primaire levensbehoeften en ook materiële zaken zijn in
bezit. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats op het gebied van reizen. Toeristen
gaan steeds meer waarde hechten aan belevenissen dan aan bezit. Door deze
verschuiving naar meer immateriële zaken ontstaat meer aandacht voor aspecten als
authenticiteit, spiritualiteit en gezondheid51.
Figuur 8: Relatie economische ontwikkeling en levensbehoeften. Bron: NBTC (2015).
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De behoefte aan beleving wint van de behoefte aan bezit. Mensen hebben steeds
minder vrije tijd, daarmee komt de vrije tijd meer onder druk te staan. Mensen willen
hun vrije tijd optimaal invullen en worden daarin steeds ondernemender, kleinere
activiteiten winnen daarmee ruimte. Juist tijdens de vakantie zijn bijzondere
ervaringen en belevenissen erg belangrijk. Het gaat om toenemende mate om het
sociale aspect, zoals funshoppen en tussendoor lunchen en koffie drinken. Ook
Socialtravelling neemt toe: je autochtoon voelen op je vakantieadres door bijvoorbeeld
te slapen bij lokale bewoners. Platforms als Airbnb, een online marktplaats voor het
tijdelijk verhuren van je huis, nemen snel toe in populariteit.
Toenemende vraag naar luxe logiesvormen
De vraag naar luxe logiesvormen neemt toe. Verblijf in caravan, vouwwagen en tent
neemt af, terwijl het verblijf in vakantiehuisjes, bungalows, particuliere woningen en
hotels toeneemt. Passend bij deze trend naar meer luxe logiesvormen, passen
faciliteiten als beauty & wellness en golfbanen52.
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Rust, natuur en experiential travel
Een van de meest noemenswaardige toeristische trends op dit moment is de groeiende
vraag naar ‘experiential travel’: avontuurlijk, gepersonaliseerd, in harmonie met de
bestemming en inspirerend. Toeristen gaan steeds vaker op zoek naar activiteiten die
veel meer omvatten dan iets bezoeken. De toerist wil de bestemming echt ervaren en
zich verdiepen in de lokale cultuur. Het draait om: personalisatie, inspiratie en
zelfontwikkeling53.
Groene en avontuurlijke vakanties zijn in opmars. Het is voor veel mensen de manier
om te ontsnappen aan de drukke en gedigitaliseerde samenleving. Mensen willen ook
graag iets terugdoen voor de wereld en willen tijdens het reizen rekening houden met
de omgeving54. Ondanks een steeds bewustere houding van reizigers ten opzichte van
de natuur, zijn mensen wel gehecht aan kwaliteit, comfort en luxe. Daarom is
bijvoorbeeld Glamping (glamourous-camping) erg populair.
Anders dan veel mensen denken, draait het bij avontuurlijk toerisme niet zozeer om
allerhande adrenalineactiviteiten. Het is uitgemond in een meer ervaringsgerichte
vorm van toerisme. Het bekende traditionele type is het uitoefenen van een bepaalde
fysieke activiteit op de bestemming. Onder de brede definitie vallen ook cultureel
toerisme, waarbij reizigers een nieuwe cultuur op een bepaalde manier ervaren, en
natuurtoerisme, variërend van ecotoerisme tot hiking trips.
De sector kan worden verdeeld in hard en soft avontuur. Hard avontuur omvat meer
fysieke activiteiten, terwijl soft fysieke avonturen mixt met verrijkende activiteiten
zoals culinaire zoektochten, agrotoerisme, archeologie en wilde dieren spotten. In de
soft avontuur liggen de meeste groeikansen. Het komt erop neer dat mensen uit hun
comfortzone stappen en zichzelf opnieuw ontdekken met authentieke, leerzame
belevenissen.
Bovenstaande is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen en inkomens. Waar in het
verleden deze groep voornamelijk uit 35-47 jarigen met hogere- of middeninkomens
bestond, heeft de leeftijdsmarge zich nu verbreed55.
Gezondheid
Een goede gezondheid wordt gezien als een absolute voorwaarde voor geluk. Echter,
waar vroeger wellness werd ingevuld door te investeren in zwembaden, sauna’s en
fitnesscentra komt er steeds meer aandacht voor emotionele en spirituele zorg. De
gezondheidsindustrie van de toekomst zal zich vooral richten op well-being.
Wellnessvakanties hebben het grootste groeipotentieel. De behoefte aan ontspanning
en onthaasting is niet seizoensgebonden, dit bekent voor toeristische bedrijven dat ze
het gehele jaar open kunnen zijn56.
Medisch toerisme is een snel groeiende nichemarkt. Jaarlijks is er sprake van een groei
met 20%. Met name de vergrijzing maakt dat dit marktsegment in omvang zal
toenemen. In de toekomst zullen succesvolle medische toerismebestemmingen een
dienstverlening van hoge kwaliteit en snelle beschikbaarheid van de gevraagde
behandelingen moeten bieden en tegelijkertijd een aantrekkelijke bestemming moeten
zijn57.
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4

Kansen en potenties voor Veenhuizen op het gebied van
toerisme en recreatie

4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk inventariseert de kansen en bedreigingen voor de recreatief-toeristische
sector in Veenhuizen. De kansen en bedreigingen die worden genoemd in dit hoofdstuk
zijn gebaseerd op een combinatie van documentenanalyse, de uitkomsten van de
twaalf interviews, gesprekken met het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen en
observaties. In paragraaf 4.2 worden alle kansen en bedreigingen genoemd die vanuit
de gesprekken, de documentenanalyse en de observaties naar voren zijn gekomen. In
paragraaf 4.3 wordt aan de hand van een SWOT-analyse een confrontatiematrix
opgesteld. In paragraaf 4.4 worden de kansenkaart -een methode om de belangrijkste
kansen in beeld te brengen- en de drie belangrijkste uitkomsten van de kansenkaart
besproken.
4.2 Kansen en bedreigingen recreatief-toeristische sector Veenhuizen
4.2.1 Veenhuizen als toeristische plaats
In de gevoerde gesprekken komt naar voren dat Veenhuizen een bijzondere plaats is.
Een pareltje in het Noorden. De respondenten zijn het er over eens dat Veenhuizen
uniek en authentiek is en dat de beeldkwaliteit bijzonder hoog is. Veenhuizen is een
merknaam en kan naast bovenstaande woorden gekoppeld worden aan de woorden
bijzonder, spannend, verboden, verborgen, griezelig en naargeestig.
Het toerisme in Veenhuizen staat nog in de kinderschoenen, maar heeft potentie om te
groeien. Het is een bijzondere plek met een bijzonder verhaal. De respondenten zijn
het er over eens dat Veenhuizen meer dan genoeg kwaliteiten bezit om een
toeristische trekpleister te worden. Wel wordt er opgemerkt dat Veenhuizen op dit
moment nog geen gezellige, toeristische plaats is. Veenhuizen is interessant vanuit
cultureel-historisch oogpunt. Maar er is geen centrum, het bruist niet, het is rustig, je
kan er niet ‘rondslenteren’ en je vindt er geen gezelligheid zoals in omliggende
plaatsen als Norg en Appelscha. Beide plaatsen met een, volgens de ondernemers,
vollediger recreatief-toeristisch aanbod.
Vaak werd er in de gesprekken gezegd:
“Als je als toerist het gevangenismuseum hebt bezocht en je komt vervolgens buiten,
dan denk je dat er verder niks te doen is in Veenhuizen en loop je naar je auto.”
Het overgrote deel van de toeristen die Veenhuizen bezoekt komt in de eerste plaats
voor het Gevangenismuseum. Na het bezoek zijn ze volgens de respondenten toe aan
wat luchtigs; rondslenteren, winkelen en gezellige horeca bezoeken. Echter, als
toeristen het Gevangenismuseum uitlopen zien zij dit niet. Er zijn wel mogelijkheden in
Veenhuizen om (op loopafstand van het museum) wat te drinken en er zijn een aantal
winkels
die snuisterijen
verkopen,
echter je
moet weten
waar deze
horecagelegenheden en winkels gevestigd zijn. Veenhuizen mist verbinding tussen de
verschillende toeristische voorzieningen.
Volgens de ondernemers is er behoefte aan meer aanbod, alternatieven zijn belangrijk
voor toeristen. Ook al maken toeristen geen gebruik van bepaalde voorzieningen, zij
vinden het toch belangrijk dat er alternatieven zijn. Het is belangrijk om te vermelden
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dat het overgrote deel van de respondenten het belangrijk vindt dat er een trekker of
meerdere trekkers bijkom(t)(en), die niet afhankelijk zijn van de toeristen van het
Gevangenismuseum. Hierdoor ontstaat er een wisselend aanbod, en is het
interessanter om nog een keer terug te komen, omdat je als toerist niet alles in één
dag kan doen. Deze alternatieven moeten niet te ‘zwaar’ zijn. De aanvulling moet
voornamelijk luchtig en gezellig zijn.
4.2.2 De kwaliteit van de voorzieningen
Het recreatief-toeristische aanbod in Veenhuizen is beperkt. Volgens ondernemers kan
de dagrecreant zich op dit moment een halve dag vermaken in Veenhuizen. Dit is
volgens hen ook de reden dat het voor veel ondernemers in de recreatief-toeristische
sector in Veenhuizen lastig is om het hoofd boven water te houden. Bijna alle
ondernemers zijn het er over eens dat het toeristische aanbod in Veenhuizen moet
worden versterkt, omdat de vraag naar toeristische voorzieningen diverser is dan het
toeristische aanbod in Veenhuizen. Natuurlijk wordt de aantrekkelijkheid van een
plaats niet alleen bepaald door de identiteit, maar net zozeer door het aanbod. De
unieke kwaliteiten moeten worden gecombineerd met andere, meer reguliere
eigenschappen die de meeste andere recreatievoorzieningen ook hebben. Het
merendeel van de gesproken ondernemers denkt dat er naast het Gevangenismuseum
enkele toeristische trekkers bij moeten komen, die van zichzelf toeristen trekken.
Huidig aanbod niet geschikt voor alle leeftijds- en doelgroepen
Het huidige toeristische aanbod in Veenhuizen is niet geschikt voor alle
leeftijdsgroepen. Veenhuizen is voornamelijk interessant voor de dagrecreant (voor
mensen ouder dan 20) met name voor de doelgroepen ingetogen aqua en creatief en
inspirerend rood. De volgende typen dagrecreanten kunnen worden onderscheiden: de
50-plussers, de gezinnen met kinderen, groepen en het zakentoerisme. De
verblijfstoerist is ondervertegenwoordigd, voornamelijk voor de rode doelgroep is het
aanbod minder uitgebreid dan het dagrecreatieve aanbod. Het Gevangenismuseum
wordt bezocht door een dwarsdoorsnede van de bevolking. Het huidige aanbod is
voornamelijk gericht op mensen ouder dan twintig jaar en is minder geschikt voor
jonge kinderen en pubers. Het aanbod is namelijk vrij zwaar, kinderen willen graag
luchtig en actief bezig zijn. Volgens de ondernemers is het belangrijk dat er meer
activiteiten komen voor kinderen, ouders denken vaak: ‘Als de kinderen het maar leuk
hebben, dan hebben wij het ook leuk’. De speelwaarde moet worden verhoogd. Het is
voor de wat oudere kinderen leuk om het gevangenismuseum te bezoeken, maar
verder is er weinig te doen voor kinderen. Het zou volgens de ondernemers van
toegevoegde waarde zijn als jonge gezinnen het gevangenismuseum kunnen
combineren met activiteiten die niet zwaar maar leuk zijn. Als voorbeeld wordt het
openluchtbad Veenhuizen genoemd, het zou een mooie combinatie zijn als mensen ’s
ochtends het museum bezoeken en ’s middags het openluchtbad. Andere
mogelijkheden die worden genoemd zijn o.a. de trend Monkey Towns (een overdekte
speeltuin) waar in Veenhuizen kan worden ingezet op het gevangeniskarakter, “Escape
rooms” gericht op kinderen en een speelbos waar kinderen in de natuur kunnen
spelen. Het is belangrijk om tot een goed aanbod en aantrekkelijke en interessante
arrangementen voor verschillende doelgroepen te komen.
Behoefte aan meer reuring en luchtigheid
De ondernemers vinden dat Veenhuizen geen gezellige plaats is. Op zichzelf is het leuk
wat Veenhuizen biedt, maar het dorp bruist niet en is niet gezellig. Mensen vinden de
belevingswaarde van een plaats belangrijk, Veenhuizen is authentiek maar zwaar,
hiernaast zijn toeristen op zoek naar luchtigheid en ontspanning. Veenhuizen heeft op
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dit moment weinig luchtig aanbod; geen centrum waar mensen gebruik kunnen maken
van verschillende horecagelegenheden en waar ze kunnen winkelen. Er zijn een aantal
horecagelegenheden in Veenhuizen, echter een toerist moet weten waar deze
horecagelegenheden zich bevinden. De horecagelegenheden zijn niet geclusterd en
niet zichtbaar wanneer toeristen de belangrijkste trekker, het Gevangenismuseum,
verlaten. De ondernemers denken dat veel toeristen die het Gevangenismuseum
verlaten graag wat willen drinken, eten of winkelen in Veenhuizen, maar doordat niet
direct zichtbaar is waar ze dit kunnen doen ze de plaats verlaten en vervolgens
horecagelegenheden in nabijgelegen plaatsen opzoeken of naar huis gaan. Geclusterde
horecagelegenheden en winkels zijn volgens ondernemers belangrijk om Veenhuizen
als toeristische plaats aantrekkelijker te maken, om toeristen langer vast te houden en
om de toeristen te laten terugkomen. Echter, zij begrijpen ook dat Veenhuizen zich
minder goed leent voor clustering, aangezien de huidige voorzieningen door het hele
dorp verspreid zijn.
Volgens een aantal ondernemers is hier ruimte voor, andere ondernemers denken dat
er teveel plaatsen zijn in de omgeving met een volledig aanbod, zoals Norg en
Appelscha, en dat Veenhuizen hier nooit mee kan concurreren. Wel zijn de
respondenten het erover eens dat het aanbod op het gebied van horeca en winkelen
eenzijdig is, niet geschikt is voor alle doelgroepen en dat de verbinding tussen de
voorzieningen beroerd is. Op dit moment is de horeca in Veenhuizen voornamelijk
gericht op het luxe segment en is het niet geschikt voor de jonge gezinnen en voor het
lagere segment. Er is volgens het merendeel van de ondernemers ruimte voor een
laagdrempelige horecavoorziening. Deze horecagelegenheid moet wel passend zijn, er
wordt nadrukkelijk vermeld dat een cafetaria niet passend is. Een laagdrempelig
eetcafé in een mooi pand dichtbij de ingang van het Gevangenismuseum met terras en
speelmogelijkheden voor kinderen zou van toegevoegde waarde zijn. Wel vragen een
aantal ondernemers zich af dit laagdrempelige eetcafé van toegevoegde waarde is
voor de rest van de horecagelegenheden in Veenhuizen. De ene helft van de
respondenten denkt dat een laagdrempelig eetcafé alleen maar zorgt voor meer
concurrentie en dat het niet van toegevoegde waarde is. De andere helft denkt dat een
eetcafé wel van toegevoegde waarde is, mensen willen de mogelijkheid hebben om te
kiezen. Tevens denken zij dat de mensen die naar het eetcafé zullen gaan nu geen
gebruik maken van de andere horecagelegenheden in Veenhuizen, omdat het te luxe is
en niet geschikt is voor kinderen. De mensen die nu de luxe horecagelegenheden
bezoeken, zullen dat volgens een aantal ondernemers ook blijven doen. Meer horeca
zorgt
voor
meer
gezelligheid
en
brengt
levendigheid
in
Veenhuizen.
Horecavoorzieningen geven een goede basis aan de toeristische uitstraling. Dit zorgt
volgens de respondenten voor meer toeristen. Waardoor het voor ondernemers
interessanter is om zich te vestigen in Veenhuizen.
Zorg dat de basis goed is
De geïnterviewde ondernemers vinden het goed dat er in Veenhuizen is geïnvesteerd
door de overheid om ervoor te zorgen dat een bijzonder stukje Nederland bewaard en
toegankelijk blijft voor mensen. Er is een plicht vanuit het verleden. Nu is het volgens
de ondernemers tijd om te laten zien dat het werkt en ervoor te zorgen dat de basis
goed blijft. Zij zeggen dat wanneer de basis goed is de rest wel komt. Bij verdere
ontwikkeling moet er goed nagedacht worden over wat de mensen die naar
Veenhuizen komen nodig hebben om zich te vermaken. De kwaliteit moet goed zijn en
blijven. En het behoud van de historische eenheid en structuur is belangrijk. Volgens
een aantal ondernemers is de basis nog niet sterk genoeg, zij vinden dat de verbinding
tussen de verschillende voorzieningen onvoldoende is en dat er gezelligheid en
luchtigheid mist. “Veenhuizen is een naargeestige plaats, je wordt er toch niet blij van
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als je daar rondloopt en slaapt?” Voor recreatie en toerisme ligt een bijzonder knelpunt
in de onvolledigheid en onsamenhangendheid in de recreatieve routing tussen de
verschillende cultuurhistorische interessante punten. Er is behoefte aan een betere
route, waarbij bestaande elementen op een logische wijze aan elkaar worden
gekoppeld.
Verblijfsrecreatie
In een haalbaarheidsstudie58 naar mogelijke ontwikkeling en uitbreiding van het
Gevangenismuseum is ook gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding in de
verblijfsrecreatieve sector in Veenhuizen. Het aantal vakantieattracties en
bungalowparken is afgezet tegen het aantal toeristen en hierbij is geconstateerd dat er
nog ruimte is voor meer vakantieattracties. Het gevangenismuseum heeft de ambitie
om te groeien van 115.000 bezoekers naar 150.000 bezoekers. Volgens de
haalbaarheidsstudie zou het Gevangenismuseum op basis van groeicijfers van andere
musea; en op basis van de verwachte effecten van de visie een groei tot 300.000
bezoekers gerealiseerd kunnen worden. De groeiambitie voor 300.000 bezoekers
vraagt volgens het onderzoek om meer hotellerie of vakantieattracties. Net als voor
het aantal vakantieattracties en bungalowparken geldt, is het aantal hotelkamers en
hotelbedden afgezet tegen het aantal inwoners en toeristen en hierbij is geconstateerd
dat er nog ruimte is voor meer hotelkamers. Zeker bij een verwachte groei van het
aantal bezoekers van Veenhuizen. Hoewel er marktruimte is voor een hotel, is
concurrentie groot en is onderscheidend vermogen in de vorm van de beleving van de
Maatschappij van weldadigheid, conform en gastvrijheid wel van groot belang.
Echter, volgens de respondenten is er geen ruimte voor een camping, een
bungalowpark of nog een hotel in Veenhuizen. In de omgeving van Veenhuizen is
volgens hen sprake van een verzadiging aan vakantiecentra, kampeerterreinen en
logiesaccommodaties. Er is vooral een structurele afname waarneembaar van de vraag
naar kamperen, voornamelijk naar de traditioneel ingerichte kampeerterreinen,
doordat de consument steeds meer luxe en comfort wenst. Dit blijkt ook uit het
onderzoek van de provincie Drenthe59. De vraag naar bungalows is aardig stabiel, wel
hebben sterk verouderde bungalowparken het moeilijk. De verblijfsrecreatieve
voorzieningen in Veenhuizen zien een toenemende bezetting. Zij zien op dit moment
een extra overnachtingsmogelijkheid in Veenhuizen niet zitten, omdat het zorgt voor
concurrentie.
Als er een extra overnachtingsmogelijkheid moet komen in Veenhuizen dan moet het
goed passen en bovendien niet concurrerend zijn volgens de ondernemers. De enige
kans die het overgrote deel van de ondernemers ziet is een groepsaccommodatie.
Groepsaccommodaties, met name de wat luxere, zijn namelijk erg populair, volgens
een aantal respondenten zijn groepsaccommodaties ruim van te voren al volgeboekt.
Tevens verandert de samenstelling van huishoudens, dit heeft tot gevolg dat er naast
de standaard gezinsvakantie steeds meer vraag komt naar andere vakantievormen.
Denk daarbij aan groepsreizen voor alleenstaanden of driegeneratievakanties waarbij
families de vakantie gezamenlijk doorbrengen. Bovendien is een groepsaccommodatie
volgens hen aanvullend op het huidige aanbod. Het gaat hierbij om een hoogwaardige
groepsaccommodatie voor minimaal tien personen, niet gericht op het hogere
segment, maar iets daaronder. Wel is het belangrijk dat deze groepsaccommodatie
ook geschikt is voor oudere mensen, aangezien de bevolking veroudert.
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Een aantal ondernemers vraagt zich wel af wat een groep in Veenhuizen kan doen? Is
Veenhuizen interessant en leuk genoeg om als groep te verblijven? Moet Veenhuizen
niet eerst op de kaart worden gezet, meer toeristische voorzieningen krijgen en
bovendien gezelliger worden? Echter, het merendeel van de respondenten denkt dat er
meer dan genoeg te doen is in (de omgeving van) Veenhuizen voor groepen. Volgens
hen gaat het er voornamelijk om dat je bij elkaar bent in een fijne accommodatie en
dat je niet van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat actief bezig hoeft te zijn. Wel
moeten er een aantal activiteiten gedaan kunnen worden in de omgeving, dat zit
volgens deze respondenten wel goed.
Bij het bovenstaande dient wel een kanttekening te worden gemaakt. Een aantal
ondernemers, die enthousiast zijn over de toevoeging van een groepsaccommodatie,
vraagt zich wel af of een groepsaccommodatie in Veenhuizen financieel rendabel is. Zij
denken dat de benodigde investering, om een van de daarvoor geschikte gebouwen
geschikt te maken voor een groepsaccommodatie, dermate hoog zijn en dat deze gelet
op de specifieke omstandigheden niet rendabel zullen zijn.
Succesvolle ondernemers rondom Veenhuizen, die werkzaam zijn in de
verblijfsrecreatieve sector, kunnen worden gevraagd naar hun ideeën over het starten
van bijvoorbeeld een groepsaccommodatie in Veenhuizen. Tevens kan er contact
worden gezocht met grote landelijk opererende organisaties als Stayokay bij het
ontwikkelen van een nieuw segment aan overnachtingsmogelijkheden.
Het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid
Een aantal ondernemers vinden dat het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid
onderbelicht is. Zij denken dat het voor o.a. de lezers van het Pauperparadijs
interessant zal zijn om in Veenhuizen te kunnen zien hoe de ‘verpleegden’ in
Veenhuizen hebben geleefd. In het Gevangenismuseum wordt een klein gedeelte van
de huidige expositie gewijd aan dit verhaal, maar dit is volgens een aantal
ondernemers te beperkt. Het is een kans om meer in te spelen op de geschiedenis van
Veenhuizen.
Vaste programmering cultuur
Volgens een aantal respondenten kan een jaarprogramma cultuur van toegevoegde
waarde zijn. Veenhuizen heeft al een aantal voorstellingen die het goed doen, echter
de respondenten zien dit als een te kleine niche in de markt. Volgens hen moeten er
meer vaste activiteiten in de piektijd komen. Doordat er een vast programma is wordt
het volgens hen door steeds meer mensen bezocht. De inwoners van de stad
Groningen kunnen wellicht een afnemer zijn van het culturele aanbod, aangezien de
doelgroep creatief en inspirerend rood in grote getale aanwezig is in de stad. De
ondernemers vinden dat de theaterproductie over het boek het Pauperparadijs van
Susanne Jansen een mooi initiatief is. Het toneelstuk zal zorgen voor extra promotie
van Veenhuizen en is interessant voor mensen in heel Nederland.
In het onderzoek van Cleton & Com, Kanters Horeca Advies en Rau60 is het aantal
evenemententerreinen en gebouwen afgezet tegen het aantal inwoners en vergeleken
met andere gebieden. Uit deze vergelijking komt naar voren dat er in Friesland,
Groningen en Drenthe in verhouding tot het aantal inwoners weinig festivals,
evenementen en bijbehorende locaties zijn. Beide hangen met elkaar samen. Weinig
geschikte locaties betekent nauwelijks evenementen en festivals. In Veenhuizen is er
60
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volgens hen marktruimte voor evenementen en festivalterrein in combinatie met een
evenementengebouw. Ook een aantal geïnterviewden denken dat een groot en
terugkerend festival of evenement van toegevoegde waarde kan zijn op het huidige
toeristische aanbod.
Natuur
De natuur rondom Veenhuizen is volgens het overgrote deel van de respondenten
onderbelicht. Zij zijn van mening dat een aanzienlijk deel van de mensen die
Veenhuizen bezoeken geen besef heeft van de prachtige natuur rondom Veenhuizen.
Het gebied leent zich prima voor fiets- en wandeltochten. Echter, deze mogelijkheid is
nog niet zo bekend onder de toeristen. De ondernemers zijn van mening dat hier een
kans ligt, er is een doelgroep die op zoek is naar rust, ruimte en natuur. Wel moet
hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen het Fochteloërveen en het Drents
Friese Wold.
Het Fochteloërveen is het grootst overgebleven restant levend hoogveen en door zijn
omvang en ligging een van de weinige gebieden met potentie tot herstel. In het
Fochteloërveen leven veel soorten vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten
en flora. Het is voor een aantal soorten een van de weinige plekken in Nederland waar
ze zich nog succesvol kunnen vestigen, voortplanten en overleven. Echter, het
Fochteloërveen heeft te maken met spanningsvelden. Want hoe ver mag die
recreatieve beleving gaan, hoe ver stel je de paden open? Het is een succes dat een
gebied dat ooit onherbergzaam, nutteloos en onaantrekkelijk werd verklaard, in
toenemende mate en door een steeds breder publiek gewaardeerd wordt. Die
waardering is nodig om het gebied te beschermen, maar brengt ook risico’s met zich
mee. Het gaat ten koste van de veiligheid, rust en belevingswaarde van de natuur.
Voor de ontwikkeling van het gebied is het het beste om bezoekers de toegang te
ontzeggen tot een deel van een natuurgebied, echter het is lastig om daar de juiste
weg in te vinden. Uit bovenstaande kunnen we opmaken dat het Fochteloërveen niet
geschikt is voor massatoerisme, het is te kwetsbaar. Natuurliefhebbers weten het
gebied te vinden en gaan veelal respectvol met het gebied om. Echter, volgens een
aantal respondenten is het niet bevorderlijk voor het Fochteloërveen om het bekend te
maken bij de ‘gewone’ toerist61.
Een gebied dat interessanter is voor de ‘gewone’ toerist en bovendien voor kinderen is
het Drents Friese Wold. Het natuurgebied ligt op de grens van Zuidwest Drenthe en
Zuidoost Friesland. Het Drents Friese Wold is een van de grootste natuurgebieden van
Nederland en bestaat onder andere uit bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden.
Recreanten worden gastvrij ontvangen, zo zijn er tal van wandelpaden, fietspaden,
ruiterpaden en genoeg parkeergelegenheid en bovendien worden er veel activiteiten
georganiseerd. Het is een kans voor Veenhuizen om breder en integraler te kijken naar
de omgeving en zich verder te verbinden aan het Drents Friese Wold.
Marketing
De marketing en communicatie moet verder versterkt worden om Veenhuizen te
positioneren als een interessante en aantrekkelijke locatie om te bezoeken en te
verblijven. Veenhuizen Boeit heeft met het Tourist Info Punt de basis gelegd en heeft,
totdat de middelen uitgeput waren, Veenhuizen stevig gepromoot. Naast Veenhuizen
Boeit wordt Veenhuizen ook gepromoot door de in 2012 opgerichte Stichting Kop van
Drenthe. De Stichting is verantwoordelijk voor de promotie van vrijetijdsproduct Kop
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van Drenthe, informatieverstrekken (via Tourist Info’s en digitaal), product
ontwikkelen en bevorderen van de onderlinge samenwerking.
Uit de interviews komt naar voren dat veel bezoekers Veenhuizen nu weten te vinden
door mond-tot-mond reclame. Wie zelf niet bekend is met de recreatief-toeristische
mogelijkheden in Veenhuizen, of niemand kent die bekend is met de recreatieftoeristische mogelijkheden in Veenhuizen komt er niet. Veenhuizen loopt hierdoor veel
bezoekers mis. De ondernemers vinden dat de markt verantwoordelijk is voor het
aanbod en zelf moet zorgen voor een stevige profilering bij de doelgroepen door
middel van marketing. Wel kan de overheid de ondernemers hierin ondersteunen door
het schrijven en het uitvoeren van het marketingplan te faciliteren. Marketing kan
worden gebruikt om te zorgen voor een constanter bezoekersaantal en daarmee te
komen tot een meer constante bezetting van de recreatief-toeristische voorzieningen
gedurende het jaar. De meeste potentie ligt dan waarschijnlijk in het voor- en
naseizoen. De marketing kan in deze perioden verzwaard worden, bijvoorbeeld door
een voor- of najaarscampagne. Naast doorlopende marketing is het volgens de
ondernemers belangrijk dat Veenhuizen regelmatig in de nationale spotlights komt.
Bijvoorbeeld door een evenement of een tentoonstelling. Hierbij gaat kwaliteit voor
kwantiteit.
4.2.3 De ondernemers in Veenhuizen
De recreatief-toeristische sector van Veenhuizen is broos en kwetsbaar. Volgens de
respondenten missen de ondernemers kapitaal om te innoveren, denken zij niet
commercieel en innovatief genoeg en is het moeilijk om met een aantal ondernemers
samen te werken. Goede ondernemers blijven kansen zien en grijpen die ook. Goede
ondernemers weten hoe belangrijk het is om te innoveren en samen te werken en hoe
creatief je moet zijn om klanten te behouden en nieuwe klanten te werven. Op dit
moment zijn veel ondernemers in Veenhuizen afhankelijk van de overheid, ze kunnen
amper risico lopen en investeren. Ze wijzen snel naar de overheid en kijken veel terug
in plaats van dat ze vooruitkijken. Het zijn bovendien eilandjes, ze werken niet vaak
samen en gunnen elkaar weinig. Volgens de respondenten moeten ze loskomen van de
kleinschaligheid en van de ‘koffiediscussie’. Horeca is een teer punt in Veenhuizen, dit
komt doordat iedereen vrijwel hetzelfde aanbiedt of wil aanbieden, namelijk
koffie/thee/limonade met taart. En hierin beconcurreren de ondernemers elkaar met
lage koffieprijzen. Ondernemers hebben de neiging om allemaal hetzelfde te doen en
staan als koeien bij elkaar in het midden van het weiland. Omdat anderen daar ook
staan, denkt iedereen dat daar wel veel te halen zal zijn. Echter, de ondernemers die
buiten Veenhuizen gevestigd zijn veronderstellen dat het belangrijk is dat de
ondernemers in Veenhuizen durven te kiezen en daardoor met een innovatiever
aanbod komen. Zij stellen dat je dan interessanter bent voor toeristen, het gaat
toeristen om de totale beleving. Het is volgens hen niet erg als meerdere bedrijven
hetzelfde aanbieden, bijvoorbeeld horeca, als het in een kleine plaats als Veenhuizen
maar onderscheidend genoeg is van elkaar en bedoeld is voor verschillende
doelgroepen.
Volgens de respondenten staat of valt het toerisme in Veenhuizen met samenwerking.
De ondernemers moeten er gezamenlijk wat van maken. Veel ondernemers in
Veenhuizen snappen nog niet dat 1+1=3. Zij geven aan dat de ondernemers
gezamenlijk meer voor elkaar zullen krijgen, dan wanneer ze allemaal op hun eigen
eiland blijven. De ondernemers in Veenhuizen denken te weinig in concepten en
arrangementen met andere toeristische voorzieningen. Hierdoor profiteren ze te weinig
van elkaars klanten. Ondernemers kunnen veel van elkaar leren door kritisch in
elkaars keuken te kijken, door kennis en ervaring te delen en door samen business te
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ontwikkelen. Het spiegelen daagt ondernemers uit om het anders te doen. Het is
belangrijk dat de ondernemers in Veenhuizen elkaar niet zien als concurrenten maar
als ‘concu-lega’s’. Juist aan bedrijven die dichtbij jezelf liggen kunnen bedrijven wat
hebben. Een toerist gaat voor de totaalervaring. Het is juist belangrijk dat toeristen
weten wat er nog meer te doen is, hoe meer alternatieven er zijn hoe groter de kans
dat de toerist nog een keer terug komt. Als de bewegwijzering en/of mond-tot-mond
reclame beneden peil is, is de totaalervaring van een toerist minder geslaagd. Uit de
gesprekken komt naar voren dat de samenhang op dit moment onderontwikkeld is,
het is voor mensen niet duidelijk wat ze kunnen doen in Veenhuizen. Zet Veenhuizen
dus gezamenlijk op de kaart, kijk vooruit in plaats van naar het verleden en verwijs de
toeristen naar elkaar door zodat toeristen langer in Veenhuizen blijven en
ondernemers profiteren van elkaars klanten.
4.3 SWOT-analyse en confrontatiematrix
In deze paragraaf wordt aan de hand van een SWOT-analyse een confrontatiematrix
opgesteld. Een SWOT geeft een waarde oordeel aan zowel de conclusies die gesteld
zijn aan de interne omgeving als de conclusies die gesteld zijn aan de externe
omgeving. Op basis van de analyse van de interne omgeving wordt de volgende
onderverdeling gehanteerd: zwakke punten en sterke punten. Wat is sterk en zwak
aan Veenhuizen als toeristisch concept? Op basis van de analyse van de externe
omgeving wordt de volgende onderverdeling gehanteerd: bedreigingen en kansen. In
onderstaande SWOT-analyse zijn de meest doorslaggevende punten genoteerd.

Intern

Figuur 9: SWOT-analyse
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Bovenstaande zwakten en sterkten en bedreigingen en kansen worden hieronder in
een confrontatiematrix tegenover elkaar gezet.
Figuur 10: Confrontatiematrix
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Aanvallen Hierbij is het belangrijk om een sterk punt tegenover een kans te plaatsen.
Hoe kunnen we een sterkte benutten om in te spelen op een kans?
1. Eigen sfeer en rijke cultuurhistorie vs. Nederlanders willen meer beleven.
2. Ecologie vs. Natuur verder uitdragen.
3. Enkele sterke attracties vs. Verdere verbindingen tot stand brengen, sterkere
samenwerking tussen de attracties.
4. Toenemend aantal bezoekers vs. Meer toeristische attracties die het bestaande
aanbod versterkt.
Versterken Hierbij wordt gekeken hoe een zwak punt tegenover een kans kan worden
gezet, zodat het zwakke punt wordt versterkt. Hoe kunnen zwakke punten versterkt
worden om op kansen in te spelen?
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5. Nog geen bekende toeristische naam opgebouwd vs. Marketing.
6. Afhankelijk van de overheid vs. Verdere verbindingen tot stand brengen, sterkere
samenwerking tussen de attracties.
7. Versnippering, onvoldoende samenhang en samenwerking (Stichting VCT). Geen
algemeen gedragen concept vs. Verdere verbindingen tot stand brengen, sterkere
samenwerking tussen de attracties.
8. Gebrek aan luchtig aanbod vs. Meer sfeer en gezelligheid aanbrengen.
9. Beperkt aanbod verblijfsaccomodaties vs. Verblijfstoerisme voor specifieke
doelgroepen.
10. Te weinig aanbod om je er lange tijd te vermaken vs. Meer toeristische attracties
die het bestaande aanbod versterkt.
Verdedigen hierbij wordt gekeken hoe een sterk punt uit de organisatie een
bedreiging uit de omgeving kan tegenhouden. Hoe kunnen sterke punten ingeschakeld
worden om bedreigingen af te weren?
11. Blijvende aantrekkelijkheid vergt een voortdurende productvernieuwing met dito
investering vs. Toenemend aantal bezoekers.
12. Concurrentie van plaatsen in de buurt met een luchtig aanbod vs. Geografische
ligging t.o.v. toeristische attractiepunten.
Terugtrekken Hierbij wordt een zwak punt tegenover een bedreiging geplaatst. Hoe
kunnen we een zwakte versterken en hiermee een bedreiging afweren?
13. Nog geen toeristische naam opgebouwd vs. Gebrek aan financieringsmiddelen voor
marketing.
14. Afhankelijk van de overheid vs. Blijvende aantrekkelijkheid vergt een voortdurende
productvernieuwing met dito investering.
15. Versnippering, onvoldoende samenhang en samenwerking (Stichting VCT). Geen
algemeen gedragen concept vs. Onderlinge concurrentie: te veel oog voor het
eigen belang en te weinig voor het gemeenschappelijk belang.
16. Gebrek aan luchtig aanbod vs. Concurrentie van plaatsen in de buurt met een
luchtig aanbod.
Op basis van bovenstaande uitkomsten beschrijven wij in hoofdstuk 7 het ‘Concept +’,
aangezien er nog geen algemeen gedragen concept is.
4.4 De kansenkaart
In bijlage C van dit rapport is de kansenkaart opgenomen. De kansenkaart is een
methodiek waarbij op een snelle visuele wijze het speelveld en de kansen voor
toerisme voor Veenhuizen zijn verkend. Om het speelveld te verkennen en te bepalen
zijn in de kansenkaart de volgende vier dimensies opgenomen:
1.
2.
3.
4.

De unieke gebiedskwaliteiten van Veenhuizen
Ontwikkelingen en trends binnen de recreatieve sector
Het beleidskader van de Overheid
(Unieke) bestaande kwaliteiten van MKB/toeristische sector in Veenhuizen

In de kansenkaart wordt het speelveld gevisualiseerd door een vierkant. De kansen
voor de toeristische sector ontstaan op het speelveld door de vier dimensies met
elkaar te verbinden. Door dimensies te verbinden ontstaan knooppunten. Knooppunten
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waar meerdere dimensies worden verbonden zijn vaak representatief voor sterke
kansen.
Uit de kansenkaart komen de volgende sterke kansen voor Veenhuizen naar voren:
1. Groepsaccommodatie
In het gebied is ruimte voor een kwalitatief hoogstaande groepsaccommodatie. De
groepsaccommodatie zou een perfecte basis kunnen zijn voor diverse doelgroepen om
de unieke gebiedskwaliteiten van Veenhuizen voor een aantal dagen (inclusief
overnachtingen) te verkennen en te ontdekken.
2. Vergroten van de korte “luchtige” horecaverblijfsduur
Met name voor de doelgroep uitbundig Geel liggen er kansen om meer “luchtige”
horeca activiteiten in het gebied te ontplooien.
3. Culturele programmering
Voor de doelgroep Rood liggen er kansen om de culturele jaaragenda van Veenhuizen
te verrijken met nieuwe programmering. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld
onderdelen die jaarlijks terugkeren op vaste momenten (b.v. een festival in één van
de zomermaanden).
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5

Rol overheid

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de rol van de overheid besproken. Tijdens de interviews is aan
de ondernemers gevraagd wat zij vinden van de rol van de overheid in Veenhuizen. In
welke mate moet de overheid nog willen sturen op ontwikkelen, dan wel de markt de
ruimte moet geven zelf keuzes te maken?
5.2 De huidige rol van de overheid in Veenhuizen
Al jarenlang heeft de overheid een sterk ontwikkelende functie in Veenhuizen. Dit gaat
gepaard met de nodige investeringen. Met resultaat, het dorp is mooier geworden
doordat veel panden zijn opgeknapt en verschillende nieuwe bedrijven hebben zich in
Veenhuizen gevestigd. Ook weten steeds meer bezoekers Veenhuizen te vinden. De
overheid vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in Veenhuizen.
Het overgrote deel van de geïnterviewde ondernemers begrijpt goed dat de overheid
een plicht heeft vanuit het verleden om te zorgen dat Veenhuizen zich blijft
ontwikkelen en dat Veenhuizen niet weer verpaupert. Ook begrijpen zij waarom de
overheid gekozen heeft om in te zetten op toeristische ontwikkelingen. Toerisme is
goed voor de werkgelegenheid in Veenhuizen. Het biedt aan een kant volop ruimte
voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Aan de andere kant biedt het inkomsten
van buitenaf. Een aantal ondernemers begrijpen niet waarom er zoveel geld
geïnvesteerd wordt in de recreatief-toeristische sector in Veenhuizen. Zij vragen zich
af of Veenhuizen wel een toeristische trekpleister kan worden, en of het eerlijk is dat
er in Veenhuizen zoveel geïnvesteerd wordt en in andere plaatsen in de omgeving niet.
Zij denken dat het onbegonnen werk is, Veenhuizen heeft volgens hen te veel
concurrentie van omliggende toeristische plaatsen als Norg, die een vollediger horeca
aanbod heeft en volgens hen interessanter is en blijft voor recreanten.
De afgelopen jaren heeft de overheid een proactieve rol gehad en een intensief
stimuleringsbeleid gevoerd, waarbij zij ook diverse projecten zelf hebben uitgevoerd.
Dit heeft geleid tot een sterker toeristisch product en een sterkere toeristische sector
in Veenhuizen. Volgens de ondernemers is de tijd rijp om de sector meer op eigen
benen te laten staan. De markt is klaar om het stokje over te nemen, menen de
ondernemers. De overheid heeft gezorgd voor een mooie basis, nu is het aan de
ondernemers om te laten zien dat het werkt. Ondernemers moeten het gaan doen op
eigen kracht. Het is aan de ondernemers om over te gaan op actie.
5.3 De gewenste rol van de overheid in Veenhuizen
Volgens het merendeel van de ondernemers is het belangrijk dat, om progressie te
boeken, de overheid zich terugtrekt en meer als facilitator ontwikkelingen aanjaagt. De
dynamiek moet voortvloeien uit investeringsbeslissingen van de ondernemers en niet
van de overheid. Er moet meer ruimte worden gegeven voor eigen
verantwoordelijkheid. Dit vraagt een andere rol van de overheid. De rol van de
overheid wordt vooral die van facilitator en deelnemer aan coalities, bijvoorbeeld als
launching customer of als partij die zorgt voor de juiste randvoorwaarden in wet- en
regelgeving, in beleid en in fysieke randvoorwaarden, zoals de infrastructuur. De
ondernemers vinden het vooral belangrijk dat de overheid in Veenhuizen zorgt voor de
juiste randvoorwaarden. Volgens hen zijn de randvoorwaarden nog niet optimaal. Veel
is gezegd dat de overheid niet de rol van financier van investeringen op zich moet
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nemen, dat is een taak van de markt. Wel zou de overheid een rol kunnen spelen bij
borgstellingen.
Loslaten is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je ergens mee bemoeien is
namelijk vaak gemakkelijker dan je afzijdig houden. Juist voor de mensen in
Veenhuizen werd veel geregeld, de mensen zijn dat gewend. Nu moet de overheid
volgens de ondernemers meer vertrouwen hebben in burgers en ondernemers en
accepteren dat zaken lang niet altijd goed gaan. Volgens de ondernemers grijpt de
overheid op dit moment te veel in en houdt hierdoor ontwikkelingen tegen, wat
ontmoedigend werkt. De huidige ondernemers worden teveel beschermd. Wel vinden
de ondernemers dat de overheid meedenkt, bereidwillig is en haar best doet om de
ondernemers te helpen. Zij denken ook dat de structuren kloppen en dat het goed is
dat het Ontwikkelingsbureau in Veenhuizen is gevestigd. Ondanks de kloppende
structuren, klopt het bedrijfsmatig niet omdat het tempo van ontwikkelen te langzaam
gaat. Op dit moment is de overheid niet slagvaardig menen de ondernemers, waardoor
processen erg lang duren. Hierdoor gaat een hoop positieve energie verloren. De
ondernemers menen dat wanneer de overheid bepaalde ontwikkelingen faciliteert, zij
de rest wel doen. De ondernemers vinden dat de overheid niet op de stoel van de
ondernemer moet gaan zitten. De stoel van de ondernemer past de overheid slecht, zij
moet vooral faciliteren en kaderstellend zijn.
De overheid kan vernieuwing aansturen, maar de markt moet het oppakken en gaan
ontwikkelen. Ondernemers zijn beter in staat om vanuit hun core business te
bedenken wat op die locatie een geschikte dagrecreatieve voorziening is en wat
haalbaar is. Wel kan de overheid de ondernemers een kader meegeven, van
bijvoorbeeld mogelijke doelgroepen waarop zij zich kunnen richten. Zij vinden dat het
niet de taak is van de overheid om bepaalde ontwikkelingen tegen te houden.
Bovenstaande komt overeen met de trend in Nederland. De trend in Nederland is dat
de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Veel gemeenten en provincies
profileren zich als regisseur en willen zelf minder diepgaand betrokken zijn in de
praktische kanten. Ook zien we een afname van de financiële betrokkenheid. De
overheid verwacht een grotere financiële inbreng van de ondernemers/spelers in de
sector zelf.

Pagina 42 van 64

6

Conclusies en aanbevelingen

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk keren we terug naar de onderzoeksvragen die in hoofdstuk één zijn
geformuleerd. De conclusies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op bovenstaande
uitkomsten van literatuuronderzoek, de kansenkaart en de interviews met de
ondernemers en belangrijke stakeholders. In paragraaf 6.2 wordt de belangrijkste
opbrengst uit de theorie en uit de interviews weergegeven. In paragraaf 6.3 staan de
conclusies. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de aanbevelingen in paragraaf 6.4.
6.2 Samenvatting literatuur- en interview opbrengst
Literatuuropbrengst
Veenhuizen is een uitgestrekt dorp in de gemeente Noordenveld met ongeveer 1.300
inwoners en een bijzondere geschiedenis. Het dorp is beschermd dorpsgezicht en in
Veenhuizen staan 124 Rijks- en 13 provinciale monumenten. De overheid heeft
afgesproken om de bijzondere eenheid en structuur te behouden, hierdoor is in de
afgelopen jaren een groot deel van de monumenten gerenoveerd. De overheid zet ook
stevig in op de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in Veenhuizen. De toeristische
sector vormt hierbij een speerpunt.
Tot 2014 groeide het aantal banen in Veenhuizen, in 2014 nam het aantal banen
echter flink af door de sluiting van de penitentiaire inrichting Bankenbosch. De
overheid is de grootste werkgever in Veenhuizen. Daarnaast zijn de landbouw en
bosbouw en de horeca belangrijke sectoren. De economische structuur van Veenhuizen
wijkt af van de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De recreatieftoeristische sector in Veenhuizen is in vergelijking met de provincie Drenthe en de
gemeente Noordenveld ondervertegenwoordigd. Wel nam het aantal banen in deze
sector in Veenhuizen toe.
Het beleid van de verschillende betrokken overheden sluit goed op elkaar aan. Alle
partijen vinden het belangrijk dat Veenhuizen zich economisch kan ontwikkelen en
zetten zich in om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken met respect voor de
kwaliteiten van Veenhuizen. Op het gebied van recreatie en toerisme zien de
overheden kansen voor het (kwalitatief) versterken van het aanbod. Volgens de
verschillende visies moet er dan ook gewerkt worden aan het versterken van de
sector.
Het aantal bezoekers dat Veenhuizen ieder jaar bezoekt is ongeveer 250.000 mensen.
Het Gevangenismuseum is de belangrijkste trekker in het dorp en heeft ambitie om te
groeien. De dagrecreant is een belangrijke doelgroep voor Veenhuizen. Het toeristischrecreatief aanbod in Veenhuizen is voornamelijk gericht op mensen ouder dan twintig
jaar. De verblijfstoerist is ondervertegenwoordigd in Veenhuizen en de
verscheidenheid in accommodatietypes voor verschillende doelgroepen is beperkt. De
volgende typen dagrecreanten kunnen worden onderscheiden: de 50-plussers, de
gezinnen met kinderen, groepen en de zakentoeristen. Veenhuizen is aantrekkelijk
voor de groepen creatief en inspirerend rood, ingetogen aqua en rustig groen. Deze
veel voorkomende groepen liggen ver uit elkaar en hebben dan ook andere eisen.
Op nationaal en internationaal niveau spelen tal van ontwikkelingen die betekenisvol
zijn voor vraag, aanbod en gebruik van recreatieve en toeristische voorzieningen in
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Veenhuizen: de economische crisis, demografische ontwikkelingen, meer vakanties
maar kortere vakanties, ecologische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen,
groeiende behoefte aan beleving, luxe, rust en gezondheid.
Interviewopbrengst
Veenhuizen is een bijzondere plaats en een merknaam. Veenhuizen staat synoniem
voor de woorden bijzonder, spannend, verboden, verborgen, griezelig en naargeestig.
Het toerisme in Veenhuizen staat nog in de kinderschoenen, maar heeft potentie om te
groeien. Echter, op dit moment is Veenhuizen voornamelijk interessant vanuit
cultureel-historisch oogpunt en is het nog geen gezellige toeristische plaats. Ook moet
de bekendheid worden verhoogd, de marketing moet verder worden versterkt.
Volgens de ondernemers is er behoefte aan meer (gezellig) aanbod. Het huidige
recreatief-toeristische aanbod in Veenhuizen is beperkt en zwaar. Dit is volgens hen
ook de reden dat het voor veel ondernemers in de recreatief-toeristische sector lastig
is om het hoofd boven water te houden. De unieke kwaliteiten moeten worden
gecombineerd met andere, meer reguliere eigenschappen die de meeste andere
recreatievoorzieningen ook hebben. Bovendien moet het aanbod zichtbaar worden, de
horecagelegenheden zijn op dit moment niet zichtbaar voor de toeristen die het
Gevangenismuseum in- en uitkomen. Voor recreatie en toerisme ligt een bijzonder
knelpunt in de onvolledigheid en onsamenhangendheid in de recreatieve routing
tussen de verschillende voorzieningen.
Het huidige toeristische aanbod in Veenhuizen is niet geschikt voor alle
leeftijdsgroepen. Veenhuizen is voornamelijk interessant voor de dagrecreant en de
doelgroepen ingetogen aqua, rustig groen en creatief en inspirerend rood. Volgens de
ondernemers is het belangrijk dat er meer aanbod komt voor kinderen, de
speelwaarde moet worden verhoogd. Bovendien is het aanbod op het gebied van
horeca en winkelen eenzijdig en niet geschikt voor alle doelgroepen. Op dit moment is
de horeca voornamelijk gericht op het luxe segment en is het niet geschikt voor de
jonge gezinnen en voor het lagere segment. Er is volgens het merendeel van de
ondernemers ruimte voor een laagdrempelige horecagelegenheid dichtbij de ingang
van het Gevangenismuseum. Horecavoorzieningen geven volgens de ondernemers een
goede basis aan de toeristische uitstraling.
Volgens de haalbaarheidsstudie naar mogelijke ontwikkeling en uitbreiding van het
Gevangenismuseum is er marktruimte voor meer hotellerie of vakantieattracties.
Zeker bij de verwachte groei van het aantal bezoekers van Veenhuizen. Echter,
volgens de respondenten is er geen ruimte voor een camping, een bungalowpark of
een hotel in Veenhuizen. De enige kans die het overgrote deel van de ondernemers
ziet is een hoogwaardige groepsaccommodatie, omdat groepsaccommodaties populair
zijn en het aanvullend is op het huidige aanbod. Het merendeel van de respondenten
denkt dat er voor een groep meer dan genoeg te doen is in (de omgeving van)
Veenhuizen. Bij bovenstaande dient wel een kanttekening te worden gemaakt: een
aantal ondernemers vraagt zich af of een groepsaccommodatie in Veenhuizen
financieel rendabel is.
Het verhaal van de Maatschappij van weldadigheid is onderbelicht. Het is een kans om
meer in te spelen op de geschiedenis van Veenhuizen. Volgens een aantal
respondenten kan een jaarprogramma cultuur, terugkerend festival of evenement van
toegevoegde waarde zijn. Uit onderzoek blijkt dat hier marktruimte voor is.
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De natuur rondom Veenhuizen is onderbelicht en nog niet zo bekend onder de
toeristen. De ondernemers zijn van mening dat hier een kleine kans ligt, er is een
geringe doelgroep die op zoek is naar rust, ruimte en natuur.
De kansen worden, volgens de respondenten, door de ondernemers in de recreatieftoeristische sector van Veenhuizen te weinig benut. Het zijn bovendien eilandjes, ze
werken niet veel samen en gunnen elkaar weinig. Volgens de respondenten staat of
valt het toerisme in Veenhuizen met ondernemerschap die kansen zien en en deze
benutten en met samenwerking.
6.3 Conclusies
De vraag uit hoofdstuk één wordt nu teruggehaald en beantwoord.
De vraag is hoe tegen de achtergrond van de in gang gezette ontwikkelingen de
toeristische sector versterkt en verder uitgebouwd (met name horeca) kan worden en
welke kansen en potenties er zijn op dat vlak voor Veenhuizen?

Conclusie 1. Het recreatief-toeristische aanbod in Veenhuizen is uniek maar zwaar,
Veenhuizen mist gezelligheid.
Op dit moment wordt Veenhuizen ieder jaar door ongeveer 250.000 mensen bezocht.
Veenhuizen is uniek en vanuit cultureel-historisch oogpunt een erg interessante plaats
voor toeristen. De beeldkwaliteit is hoog en authentiek. Als je door Veenhuizen loopt is
de opmerkelijke geschiedenis zichtbaar en de gevangenissen zijn duidelijk aanwezig in
het dorp. Het bijzondere gevoel wordt versterkt door de ligging van Veenhuizen, het
ligt voor je gevoel in niemandsland. Je wordt als toerist meegenomen terug in de tijd.
Het is bijzonder dat dit stukje Nederland in ere is hersteld en dat je Veenhuizen als
toerist mee kan maken. Het initiatief van de overheid om in te zetten op toeristische
ontwikkeling in Veenhuizen is een goede stap geweest, dankzij de inspanningen is er
nieuwe werkgelegenheid ontstaan en is Veenhuizen een interessante plek geworden
voor toeristen.
Ondanks bovenstaande is Veenhuizen nog geen toeristische trekpleister. Veenhuizen is
uniek en bijzonder, maar het huidige aanbod is zwaar. Veenhuizen heeft nog niet
genoeg luchtig aanbod om het gezellige, waar toeristen ook naar op zoek zijn, te
kunnen aanbieden. Veenhuizen staat op dit moment synoniem voor de woorden
bijzonder, spannend, verboden, verborgen, griezelig en naargeestig. Hier moeten
woorden aan worden toegevoegd als luchtig en gezellig. Het is de bezoeker uiteindelijk
om de totale beleving te doen. Die moet uniek en onderscheidend zijn, maar ook zijn
bezoekers opzoek naar de meer zachte factoren als sfeer, gezelligheid en gevoel. Dit
betekent overigens niet dat er geen kansen zijn om meer in te spelen op de
geschiedenis van Veenhuizen. Dit betekent dat het zware en luchtige aanbod beter in
balans moet zijn.
Conclusie 2. Het huidige kwaliteitsniveau van de toeristische voorzieningen in
Veenhuizen is goed. Echter, de vraag naar toeristische voorzieningen is diverser dan
het toeristische aanbod in Veenhuizen.
De aantrekkelijkheid van een plaats wordt niet alleen bepaald door de identiteit, maar
net zozeer door het aanbod. Aanbod schept vraag. Het huidige recreatief-toeristische
aanbod in Veenhuizen is beperkt. Niet alleen het ‘gezellige’ aanbod is beperkt er
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missen ook trekkers die van zichzelf toeristen trekken. Naast het Gevangenismuseum
zouden er enkele toeristische trekkers bij moeten komen, die van zichzelf toeristen
trekken. Aangezien 69% van de bezoekers van het Gevangenismuseum aangeeft dat
ze Veenhuizen niet zouden bezoeken als het Gevangenismuseum er niet zou zijn.
Veenhuizen mist niet alleen voldoende aanbod en gezellig aanbod, het huidige
toeristische aanbod is tevens niet geschikt voor alle leeftijds- en doelgroepen.
Veenhuizen is met name interessant voor de dagrecreant (vanaf 20 jaar) in het hogere
segment, en de doelgroepen ingetogen aqua en creatief inspirerend rood. Het
Gevangenismuseum wordt echter bezocht door een dwarsdoorsnede van de bevolking:
door 50-plussers, gezinnen met kinderen en door groepen. 38% van de bezoekers van
het Gevangenismuseum is hoog opgeleid, 47% is midden-hoog opgeleid en 15% is
laag opgeleid62. Op dit moment is het aanbod niet geschikt voor de jonge gezinnen en
voor het lagere segment. Er is ruimte voor meer laagdrempelig (horeca) aanbod, zodat
meerdere doelgroepen langer in Veenhuizen kunnen verblijven. Het nieuwe aanbod
moet qua uitstraling wel passen bij de rest van de voorzieningen in Veenhuizen, zo
heeft een laagdrempelig eetcafé een meer passende uitstraling dan een cafetaria. Het
is belangrijk dat de aanvullende voorzieningen laagdrempelig, gezellg en zichtbaar
zijn.
Conclusie 3. De huidige recreatief-toeristische voorzieningen liggen verspreid over
Veenhuizen, er is behoefte aan zichtbare voorzieningen en een betere routing tussen
de verschillende voorzieningen.
Veenhuizen heeft geen centrum. De huidige recreatief-toeristische voorzieningen
liggen verspreid over Veenhuizen, bovendien mist de verbinding tussen de
verschillende voorzieningen. Je moet als toerist weten waar de voorzieningen in
Veenhuizen zijn en dat ze er zijn. Hierdoor lopen de voorzieningen veel klanten mis.
Zichtbare horecagelegenheden en winkelgelegenheden en een betere routing, zijn
belangrijk om Veenhuizen als toeristische plaats aantrekkelijker te maken en om
toeristen langer vast te houden. Een mogelijkheid om toeristen op meerdere plekken
in Veenhuizen te krijgen is door ze gebruik te laten maken van zogenoemde Hop on,
Hop off bussen. Ondernemers kunnen dit gezamenlijk oppakken en een arrangement
samenstellen.
Conclusie 4. Er is ruimte voor extra verblijfsrecreatief aanbod, mits kwalitatief
afdoende en aanvullend op het huidige aanbod.
Indien het aantal bezoekers van Veenhuizen blijft stijgen door de komst van nieuwe
trekkers, uitbreiding van het Gevangenismuseum en door de eventuele Unescoaanwijzing als werelderfgoed dan is er ruimte voor meer hotellerie en/of
vakantieparken. Ondanks de groeiende bezetting van de overnachtingsmogelijkheden
in Veenhuizen, is er op dit moment geen ruimte voor een extra
overnachtingsmogelijkheid
in
hetzelfde
segment
(luxe)
als
de
huidige
overnachtingsmogelijkheden. Echter, in de andere segmenten is wel ruimte voor een
extra overnachtingsmogelijkheid. Wel moet de extra overnachtingsmogelijkheid goed
passen bij de rest van Veenhuizen en bovendien niet concurrerend zijn met de huidige
verblijfsrecreatieve sector. Een comfortabele groepsaccommodatie heeft op dit
moment de meeste kans van slagen en is aanvullend op het huidige aanbod.

62

Gevangenismuseum (2015). Bezoekersonderzoek Gevangenismuseum.
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Conclusie 5. Door een betere verbinding tussen ondernemers en tussen ondernemers
en de overheid kan er meer uit Veenhuizen worden gehaald. Promotie van toerisme in
Veenhuizen staat of valt met samenwerking. Ook mist er een algemeen gedragen
concept.
In Veenhuizen werken een aantal toeristische voorzieningen intensief met elkaar
samen; ze verkopen elkaars producten en vertellen daar ook enthousiast over,
verwijzen toeristen naar de ander door en bieden gezamenlijke arrangementen aan.
Toerisme is een samengesteld product waar partijen met verschillende toeristische
achtergronden allemaal bijdragen aan de gastbeleving. Goede onderlinge afstemming
en samenstelling tussen ondernemers, maar ook tussen ondernemers en overheid,
kan daarbij het verschil maken.
Daarnaast zijn er ondernemers in Veenhuizen die met enige argwaan kijken naar de
concurrentie. Deze ondernemers werken hard om het hoofd boven water te houden en
zijn afhankelijk van dezelfde toeristen. Zij gunnen elkaar weinig. Deze ondernemers
moeten beseffen dat het niet erg is als meerdere bedrijven hetzelfde aanbieden, indien
het aanbod maar onderscheidend genoeg is van elkaar en bedoeld is voor
verschillende doelgroepen. Kom tot een innovatief aanbod waar de toerist om vraagt.
In Veenhuizen is de routing een probleem. De verschillende toeristische voorzieningen
liggen ver uit elkaar. Juist voor Veenhuizen is het belangrijk dat ondernemers toeristen
doorverwijzen naar elkaar en dat zij gezamenlijk zorgen voor een betere routing.
Samenwerking is een middel dat kan leiden tot een beter aanbod voor de toerist. Zo
kunnen ondernemers gezamenlijk nieuwe producten verzinnen, arrangementen
samenstellen, gezamenlijk belangen behartigen en gezamenlijk Veenhuizen promoten.
Bundeling van krachten zorgt voor meer slagkracht en een betere gastbeleving.
Veenhuizen mist op dit moment een algemeen gedragen concept om gezamenlijk het
toerisme in Veenhuizen te bevorderen.
Conclusie 6. De overheid heeft het economisch belang van toerisme voor Veenhuizen
doen inzien en dankzij de overheid is er een mooie basis neergezet. Echter, het is
volgens de ondernemers tijd dat de sector zich op eigen kracht verder ontwikkelt en
dat de overheid zich concentreert op de publieke taken.
De overheid heeft het economisch belang van toerisme voor Veenhuizen doen inzien.
Met resultaat. De recreatief-toeristische sector in Veenhuizen levert niet alleen een
wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio, maar vergroot daarnaast ook
de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. De afgelopen jaren heeft de overheid een
proactieve rol gehad en een intensief stimuleringsbeleid gevoerd, waarbij zij ook
diverse projecten zelf hebben geïnitieerd. Er is door de overheid veel geld en tijd in de
sector gestoken. Het is nu aan de sector zelf om progressie te boeken. De dynamiek
moet gaan voortvloeien uit investeringsbeslissingen van de ondernemers en niet van
de overheid. Dit vraagt een andere rol van de overheid.
De rol van de overheid zien de partijen in de toeristisch-recreatieve sector vooral als
positief regulerend en soms als stimulerend. Het initiatief en het eigenaarschap moet
liggen bij de betrokken bedrijven, de overheid moet zich concentreren op de publieke
taken: meer op afstand van de sector de randvoorwaarden scheppen waaronder die
sector zich verder op eigen kracht kan ontplooien. Dit gaat bijvoorbeeld om
planologische medewerking, zorgen dat alles vlot verloopt, de aanleg en onderhoud
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van de recreatief-toeristische infrastructuur, het bevorderen van kennisdeling en
productontwikkeling, promotie en branding en door het bieden van financiële
ondersteuning. Zet in op goede randvoorwaarden voor ondernemers, maar durf ook
los te laten. Dit is nodig voor innovatie en een concurrerende economie. Concurrentie
maakt innovatief. De overheid moet zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen en
groeien. Niets is zo frustrerend voor een ondernemer die lang met de voorbereiding
van zijn plannen is bezig geweest en dan maanden moet wachten op een antwoord.
Dit beperkt een bedrijf in haar groei.
Hoewel een extra financieel duwtje in de rug natuurlijk aantrekkelijk is, zijn
ondernemers meer gebaat bij snellere procedures en een soepelere regelgeving. Ze
willen best zelf geld in hun bedrijf steken. De overheid zal in plaats van het geven van
subsidies zich meer moeten richten op andere financieringsconstructies, zodat
particulieren of bedrijven die de voorinvestering niet kunnen betalen geholpen kunnen
worden. Doordat ondernemers in Veenhuizen moeten vechten voor hun omzet worden
ze betere ondernemers. Als ze erachter komen dat iets niet haalbaar is, stellen ze hun
ambities bij. Ondernemers moeten innovatief zijn om interessant te zijn en blijven
voor de toerist. Echter, doordat de overheid ondernemers is gaan subsidiëren zijn ze
gericht op de subsidiegever i.p.v. de klant. Het is belangrijk dat de overheid
ondernemerschap niet te veel stimuleert, maar durft los te laten. Accepteer dat
sommige dingen mislukken, maar laat de markt vrij. Wel is het belangrijk dat de visie
die is ontwikkeld overeind blijft staan, daar moet de overheid in blijven geloven en
achter blijven staan. Een stip op de horizon, zet daar op in.
6.4 Aanbevelingen
Uit bovenstaande kunnen de volgende aanbevelingen afgeleid worden.
1. Versterk het recreatief-toeristisch aanbod. Het is belangrijk dat er nieuw aanbod
wordt gecreëerd en/of dat bestaande voorzieningen worden verbreed om leemtes
op te vullen en nieuw aanbod te creëren voor doelgroepen die nog onvoldoende
aantrekkelijk aanbod kunnen vinden. Gezien de verzadiging in het luxe segment
gaat het om laagdrempelig aanbod dat moet worden toegevoegd. Er is een
bepaalde massa nodig om voldoende aantrekkingskracht en differentiatie te
houden.
2. Verblijfsrecreatie kan toenemen mits een vernieuwend karakter en een toevoeging
op het bestaande aanbod. In het kader van productdifferentiatie is uitbreiding
mogelijk. Indien het aantal toeristen toeneemt, dan zijn de mogelijkheden
diverser.
3. De unieke kwaliteiten van Veenhuizen moeten worden gecombineerd met andere,
meer reguliere eigenschappen die de meeste andere recreatievoorzieningen ook
hebben. Veenhuizen moet er voor toeristen aantrekkelijk uitzien.
4. Goede ondernemers zijn onmisbaar voor een innovatief toeristisch aanbod in
Veenhuizen. De ondernemers in Veenhuizen moeten gezamenlijk werken aan een
innovatief toeristisch aanbod en meer samenhang tussen de voorzieningen. De
overheid kan de ondernemers een cursus omdenken aanbieden.
5. Zorg voor een betere routing tussen de voorzieningen waarbij bestaande
elementen op een logische wijze aan elkaar worden gekoppeld. Verbeterde
toeristische bewegwijzering is een vorm van gastvrijheid.
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6. De kwaliteit van de voorzieningen moet goed blijven. De historische eenheid en
structuur is belangrijk. Veenhuizen kan meer inzetten op een verdere ontwikkeling
van de cultuurhistorie. Veenhuizen is authentiek, een waarde die in de huidige
maatschappij steeds belangrijker wordt gevonden. Een vaste programmering
cultuur met bijvoorbeeld theatervoorstellingen is hier een voorbeeld van.
7. De marketing moet verder versterkt worden voor het aantrekken van toeristischrecreatieve bedrijven en voor het aantrekken van toeristen.
8. Laat ondernemers ondernemen en faciliteer ze waar nodig. Bescherm ze niet te
veel. Concurrentie maakt innovatief. Zorg dat het proces zo soepel mogelijk
verloopt. Stimuleer innovaties door de juiste kaders te stellen en biedt verder
ruimte waar dat mogelijk is.
9. Ontwikkel samen met de ondernemers en de bewoners een breed gedragen
ambitie + ontwikkelconcept. Op dit moment is er namelijk nog geen algemeen
gedragen ambitie + ontwikkelconcept van de recreatief-toeristische sector in
Veenhuizen.
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7

Uitvoering

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de eerdergenoemde kansen voor Veenhuizen
benut kunnen worden en hoe het proces kan worden georganiseerd. In paragraaf 7.2
worden de huidige ambities van de overheid, ondernemers en bewoners besproken. In
paragraaf 7.3 wordt de visie gegeven om de kansen te organiseren en te verzilveren.
In paragraaf 7.4 wordt het opstellen van een gezamenlijke actieagenda Concept +
besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 7.5 het stappenplan van Concept +
weergegeven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de processen die ingericht moeten
worden om in actie te komen.
7.2 Huidige ambities partijen
Op dit moment hebben de inwoners, de ondernemers en de overheid de volgende
ambities:
Tabel 5: Huidige ambities overheid, ondernemers en bewoners

Partij
Overheid

Huidige ambitie
De overheid streeft naar een duurzame ontwikkeling van Veenhuizen
met behoud en groei van werkgelegenheid, vitalisering van het
woon-, werk- en leefklimaat en ruimte voor toerisme en recreatie
waarbij cultureel erfgoed en natuur centraal staan. Het dorp moet
aantrekkelijk zijn voor gebruikers, nieuwe bedrijven, bewoners en
recreanten. Om recreatief-toeristische groei te bewerkstelligen heeft
de overheid veel geïnvesteerd in Veenhuizen.

Ondernemers

Ondernemers streven naar meer klanten, meer omzet en meer
winst; de continuïteit van de onderneming. Voor de ondernemers in
Veenhuizen is het belangrijk dat er meer toeristen komen en dat
deze toeristen de bedrijven weten te vinden. Om meer toeristen te
trekken moet het bestaande aanbod worden uitgebreid en beter op
elkaar worden afgestemd. Het aanbod moet aanvullend en passend
zijn, zodat arrangementen en verbindingen gemaakt kunnen worden.

Bewoners

De bewoners van Veenhuizen vinden dat Veenhuizen, naast dat het
een bijzonder dorp is, een gewoon dorp is van ruim duizend
inwoners. Zij willen dat Veenhuizen een goede woonplaats is en blijft
voor jong en oud. De bewoners vinden het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van het dorp en in
werkgelegenheid. Het is voor de bewoners van belang voor
Veenhuizen een balans te vinden tussen het Veenhuizen van de
bezoekers en het Veenhuizen van de bewoners.

7.3 Visie om de kansen te organiseren en te verzilveren
De betrokken overheden streven naar meer ruimte voor toerisme en recreatie. Echter,
op dit moment wordt er te veel rekening gehouden met de bestaande ondernemers.
Hoe kunnen zij het hoofd boven water houden? Zijn nieuwe concepten niet in
concurrentie met het bestaande aanbod? De overheid moet er zijn voor het totaal
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plaatje. Het gebied moet als geheel ontwikkeld worden en hierbij moet de overheid
ondernemers faciliteren en optreden als gastheer. De overheid moet er offensiever
inzitten en ervoor zorgen dat Veenhuizen zich stevig door kan ontwikkelen. Ook al
redden sommige ondernemers het dan niet. Als je niks doet en niks toelaat dan wordt
de koek niet groter. Dan zal het aantal bezoekers stagneren en eten de bestaande
ondernemers elkaars marktaandeel als het ware op, waardoor bedrijven omvallen. Er
moet dus een kentering komen. Dit vraagt om een andere rolopvatting van de
overheid.
De tijd waarin de overheid eigenstandig plannen maakte ter bevordering van de
economie en ook voor de financiële middelen zorgde is voorbij. Deels omdat de
overheid minder middelen beschikbaar heeft, maar vooral omdat de overheid slechts
één van de partijen is die de ontwikkeling van Veenhuizen kan beïnvloeden. Om
Veenhuizen in recreatief-toeristisch opzicht te laten groeien is het zaak dat de overheid
meer vanuit partnerschappen of als facilitator ontwikkelingen aanjaagt en het publieke
belang dient. Het primaat ligt niet bij de overheid, het is vooral een zaak van de
ondernemers. De economische dynamiek in Veenhuizen vloeit voort uit
investeringsbeslissingen van ondernemers. Er is een verbreding van de samenwerking
nodig dat vraagt om een overgang van een gesloten, top down bestuursstijl naar een
meer samenwerkingsgerichte stijl met ondernemers en bewoners, waarin deze drie
partijen als gelijkwaardige partner opereren. Het is dus niet de vraag of de partijen in
Veenhuizen moeten samenwerken, maar hoe. De enige weg vooruit is een weg naar
meer samenwerking.
De rol en de rolinvulling van de verantwoordelijke overheden
Het versterken van de recreatief-toeristische sector in Veenhuizen is een opgave waar
de overheid een belangrijke maar bescheiden rol in te vervullen heeft. De rol van de
overheid wordt vooral kaderstellend en faciliterend. Bovendien is de overheid de partij
die zorgt voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving, in beleid en in
fysieke randvoorwaarden. De overheid moet de komende jaren meer ruimte geven aan
anderen. Dat is wennen, zeker voor Veenhuizen, waar mensen meer dan anders
gewend zijn dat de overheid veel voor ze regelt. Ook de ondernemers in Veenhuizen
hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de invloed en reikwijdte van de overheid.
Echter, deze verwachtingen moeten naar beneden worden bijgesteld, er moet meer
initiatief en actie van onderop komen, waardoor andere partijen meer rollen, taken en
verantwoordelijkheden krijgen. Het betekent dat de overheid vertrouwen moet hebben
in burgers en ondernemers en moet accepteren dat zaken niet altijd goed gaan. Het
vergt een omslag in de manier van sturen, waarbij in een samenspel tussen
verschillende overheden, burgers en ondernemers gewerkt wordt aan de aanpak van
de ontwikkeling van Veenhuizen. Dat betekent dat betrokkenen zelf ook invloed
hebben op het te ontwikkelen beleid en dat alle betrokken stakeholders zich
verantwoordelijk voelen voor de verdere ontwikkeling van Veenhuizen.
Nieuw partnerschap
De verantwoordelijke overheden betrachten maximale flexibiliteit en transparantie.
Flexibiliteit betekent in kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelen en het
betekent kunnen versnellen als de ontwikkeling dat vraagt. Met transparantie wordt
bedoeld dat voor ondernemers en burgers duidelijk is hoe afwegingen tot stand komen
en op basis van welke argumenten deze afwegingen zijn gemaakt. De overheid moet
kunnen uitleggen hoe regels en beleid tot stand zijn gekomen en openstaan voor
veranderingen indien blijkt dat de praktische uitwerking van regels niet optimaal is,
waarbij uiteraard het publieke belang niet uit het oog wordt verloren.
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Partnerschap leidt ook tot snelheid. Door in een vroeg stadium bij ontwikkelingen
betrokken te zijn, kan de overheid ook eerder in actie komen als het gaat om
vergunningen of duidelijkheid scheppen of en zo ja onder welke voorwaarden een plan
haalbaar is, bezien vanuit wet- en regelgeving. De overheid kan daardoor snel
duidelijkheid scheppen. En dat is waar ondernemers behoefte aan hebben. Het gaat er
om dat er in trajecten geen onnodige vertraging ontstaat en dat er zo snel mogelijk
duidelijkheid bestaat. Dat betekent dus niet dat de overheid overal positief op moet
reageren.
De rol en rolinvulling van de ondernemers
Een overheid die meer ruimte laat voor initiatief en actie van onderop betekent dat
andere partijen meer rollen, taken en verantwoordelijkheden krijgen. Zo moeten de
ondernemers zich ook verantwoordelijk voelen voor het gemeenschappelijke belang.
Ondernemers hebben een belangrijke rol in het bepalen van de economische koers en
aan het vasthouden aan deze koers. Het gaat bijvoorbeeld om het identificeren van
nieuwe opgaven en uitdagingen en het bijeenbrengen van relevante partijen rondom
uitdagingen en concrete acties. Zo kunnen ondernemers gezamenlijk nadenken over
een bepaald onderwerp en gezamenlijk nadenken over oplossingen en deze ook helpen
realiseren.
De rol en rolinvulling van de burgers
De bewoners van Veenhuizen vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de
leefbaarheid van het dorp en in werkgelegenheid. Wel moet er een balans worden
gevonden tussen het Veenhuizen van de bezoekers en het Veenhuizen van de
bewoners. De bewoners kunnen in de samenwerking met ondernemers en de overheid
signalen en voeding geven over de beleidsuitvoering in de praktijk. Het is belangrijk
dat er direct contact is tussen de drie partijen. Dit bevordert de snelheid van de
uitvoering van plannen. Indien bewoners pas op de hoogte worden gesteld als het plan
al klaar is en zij het hier niet mee eens zijn, kan dit zorgen voor vertraging. Wanneer
bewoners intensief worden betrokken en de kans krijgen om mee te denken in de te
kiezen aanpak, ligt het draagvlak doorgaans hoger en is de kans groot dat het proces
uiteindelijk soepeler verloopt.
7.4 Opstellen van een gezamenlijke actieagenda: Concept +
Uit bovenstaande blijkt dat het belangrijk is dat de overheid, ondernemers en burgers
opnieuw gaan samenwerken. Maar hoe kunnen deze partijen dat doen? Om te
beginnen is het belangrijk dat er wordt teruggegaan naar de individuele belangen en
ambities, wat wil de overheid, wat willen de ondernemers en de bewoners? Het is
belangrijk dat deze partijen gezamenlijk een plan van aanpak gaan opstellen, een
gemeenschappelijke actieagenda, oftewel een Concept + en opzoek gaan naar het
gezamenlijk belang, zodat ze op één lijn zitten. Het is niet erg als de individuele
belangen anders zijn, zolang er maar een gedeeld belang is en hier afspraken over
gemaakt worden. Een onafhankelijk persoon kan dit leiden en hier praktisch handen en
voeten aan geven.
De lucht wordt als het ware geklaard. Waar ondernemers, overheden en burgers nu
bilateraal of helemaal niet samenwerken, moet Concept + ervoor zorgen dat er straks
één geheel ontstaat. Concept + wordt in onderstaand kader beschreven.
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Kader 1: Concept +

Actieagenda Concept +







De overheid, de ondernemers en
de
burgers
zijn
gezamenlijk
eigenaar van Concept +.
Concept + wordt integraal (niet
versnipperd) opgepakt.
Concept + stuurt op meerwaarde
door de unieke kwaliteiten en de
kansen te benutten.
Concept + versterkt het bijzondere
Veenhuizen en tegelijkertijd de
luchtigheid.
Veenhuizen wordt een ‘kampioen’,
een icoonproject van recreatie en
toerisme in Drenthe.
Er moet worden geïnvesteerd in
Concept +.

Concept +

Kansen

Fundament

7.5 Stappenplan Concept+
Hieronder wordt uitgelegd hoe de gemeenschappelijke actieagenda eruit kan gaan
zien, zowel het vormgeven van de gemeenschappelijke actieagenda als de uitvoering
worden besproken.
Figuur 11: stappenplan Concept +

Stap 1. Vormgeven gemeenschappelijk ontwikkelteam en opstellen ambitie
mbitie
Stap 2. Benoemen actieprogramma en actielijnen

Stap 3. Uitvoeren + organiseren gezamenlijke actieagenda

Stap 1. Vormgeven van het
gezamenlijke ambitie

gemeenschappelijke

ontwikkelteam

en opstellen

Er zal een ontwikkelteam worden ingericht, bestaande uit afgevaardigden uit de drie
partijen. Naast de personele bezetting worden de spelregels bepaald en worden de
taken en verantwoordelijkheden en de activiteiten die het ontwikkelteam gaat
uitvoeren nader uitgewerkt. Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen leidt –eventueel
samen met een onafhankelijk persoon- het proces van het opstellen van de
gemeenschappelijke actieagenda, zorgt voor het organiseren van concrete acties en
regelt de uitvoering.
Belangrijk onderdeel van stap 1 is het opstellen van een gezamenlijke ambitie (zowel
kwalitatief als kwantitatief), zodat overheid, ondernemers en bewoners op één lijn
zitten en ze samen kunnen gaan werken aan de verdere ontwikkeling van Veenhuizen.
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Stap 2. Benoemen actieprogramma en actielijnen
Er is onvoldoende capaciteit om met alle opgaven en uitdagingen tegelijkertijd aan de
slag te gaan. Bovendien is de ene uitdaging urgenter dan de andere. Daarom is er een
prioritering in de opgaven en uitdagingen nodig. Het ontwikkelteam moet eerst
bepalen wat de actielijnen zijn en of er eventueel nog actielijnen ontbreken.
Vervolgens moeten deze actielijnen worden ingevuld met opgaven en uitdagingen, dan
kan een prioritering worden aangebracht. Op basis van bovenstaand onderzoek raden
wij de volgende actielijnen aan:
Actielijn 1 Inzetten op cultuur: op de rijke cultuurhistorie en uitbreiding van de
culturele programmering.
Actielijn 2 Vergroten van het (luchtige) recreatief-toeristische aanbod, zowel het
dagrecreatief aanbod als het verblijfsrecreatief aanbod.
Actielijn 3 Samenwerking tussen ondernemers versterken zodat ze van elkaar
kunnen profiteren en er een betere verbinding ontstaat tussen voorzieningen.
Bovenstaande actielijnen komen voort uit het rapport en moeten, indien het
ontwikkelteam bovenstaande actielijnen ook de belangrijkste vindt, nog verder worden
uitgewerkt door het ontwikkelteam.
Stap 3. Uitvoeren + organiseren gezamenlijke actieagenda
Het is belangrijk om vlot aan de slag te gaan en enkele snelle successen te boeken.
Behaalde successen laten namelijk zien hoe samenwerking werkt en wat het oplevert.
Het is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak en het vergroten van
betrokkenheid en enthousiasme onder alle partijen.
Figuur 12: Organisatie Concept +

Coöperatie
Concept +

Ontwikkelteam

Marketing

1

2

3

Actielijnen
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In Figuur 12 wordt de organisatie van het opstellen en de uitvoering van de
gezamenlijke actieagenda schematisch weergegeven. Eerst wordt er een gezamenlijke
actieagenda opgesteld. De actielijnen uit de actieagenda worden door het
ontwikkelteam bedacht, zij helpen bij de uitvoering en monitoren de voortgang.
Uiteindelijk, als “stip op de horizon” is het mogelijk om een coöperatie op te richten,
zodat private partijen ook lid kunnen worden en nauw functioneel betrokken kunnen
zijn bij de activiteiten van de coöperatie. De leden kunnen gezamenlijk de toeristische
aantrekkingskracht van Veenhuizen vergroten. De coöperatie kan zich bijvoorbeeld
spitsen op marketing en promotie, lobby en bedrijfsvoering.
Hieronder wordt per actielijn een aantal voorbeelden gegeven wat er gedaan kan
worden.
Actielijn 1 Inzetten op cultuur: op de rijke cultuurhistorie en uitbreiding van de
culturele programmering.
Wat?
Hoe?

Wanneer?

Inzetten op cultuur: op de rijke cultuurhistorie en uitbreiding van de
culturele programmering.
1. Een eerste succes kan geboekt worden met het realiseren van de
theaterproductie het Pauperparadijs. De theaterproductie zorgt voor
veel extra bezoekers en marketing. De bevolking stribbelt op dit
moment tegen en ook de overheid heeft moeite om de papieren op
orde te brengen. Ga er gezamenlijk voor zorgen dat alle partijen
erachter staan en dat de theaterproductie daadwerkelijk in
Veenhuizen wordt uitgevoerd. Laat deze kans niet voorbij gaan.
2. Uitbreiding van de culturele programmering: bedenk gezamenlijk
(grote) evenementen die jaarlijks terug kunnen keren en/of benader
partijen die ervaring hebben met het organiseren van evenementen
en bekijk gezamenlijk of deze succesvolle evenementen ook naar
Veenhuizen gehaald kunnen worden.
3. Verlies de rijke cultuurhistorie niet uit het oog. Zorg dat nieuwe
ontwikkelingen passen bij de rest van de voorzieningen in
Veenhuizen. Zo past bijvoorbeeld een koffiebranderij met een
koffieproeverij/café (vergelijkbaar met Maallust) beter bij het
concept Veenhuizen dan een ‘normaal’ café.
Direct. Waarborg de rijke cultuurhistorie, zorg dat nieuwe
ontwikkelingen passen bij de rest van Veenhuizen. Verlies het concept
niet uit het oog. Zorg tevens voor een leuke programmering, naast
meer bezoekers zorgt het ook voor extra marketing van Veenhuizen.

Actielijn 2 Vergroten van het (luchtige) recreatief-toeristische aanbod, zowel
dagrecreatief aanbod als verblijfsrecreatief aanbod.
Wat?
Hoe?

Uitbreiden van het (luchtige) recreatief-toeristisch aanbod.
1. Daag de bestaande ondernemers uit. Hoe kunnen we het aanbod
luchtiger en aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we gezamenlijk
ondernemers verleiden om te investeren in Veenhuizen?
2. Prullenbakmethode. Wat voor plannen zijn er in het verleden
allemaal ingediend? Waarom zijn die plannen toen afgewezen?
Onder welke condities zouden ze nu wel kunnen werken?
3. Krachtige ondernemers uit de omgeving uitdagen. Wat voor
onderneming zouden zij eventueel willen starten in Veenhuizen?
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Wanneer?

Wat zou mogelijk kunnen zijn en hoe? Ga met deze ondernemers op
gebiedssafari en bekijk samen met deze ondernemers hoe het
gebied eruit ziet, wat het nog nodig heeft en hoe dit gefaciliteerd
kan worden?
Direct. Het is van belang dat Veenhuizen zich krachtig doorontwikkelt.

Actielijn 3 Samenwerking tussen ondernemers versterken zodat ze van elkaar
kunnen profiteren en er een betere verbinding ontstaat tussen voorzieningen
Wat?

Hoe?

Wanneer?

Mentaliteitsverandering. De ondernemers doen inzien dat samenwerking
erg belangrijk is. De overheid kan dit faciliteren en de oploopjes
organiseren. Vertel aan elkaar wat de succesverhalen zijn, hoeveel extra
omzet heeft samenwerking je al opgeleverd? Toerisme is een
samengesteld product waar partijen allemaal bijdragen aan de
gastbeleving en waar ondernemers kunnen profiteren van elkaars
klanten. Bundeling van slagkracht zorgt voor nieuwe arrangementen en
een betere gastbeleving. Bovendien is het makkelijker om samen
problemen op te lossen, zoals de routing/bewegwijzering in Veenhuizen
dat tijdens de interviews vaak als probleem werd aangewezen. Formuleer
de problemen waar alle ondernemers tegenaan lopen. En ga dat
gezamenlijk oplossen.
1. Ga met zijn allen om de tafel zitten en constateer waarom de
samenwerking tussen ondernemers lastig gaat. Bedenk samen hoe
dit probleem kan worden opgelost.
2. Bedenk arrangementen. Hoe kunnen we van elkaars klanten
profiteren? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de toeristen
erachter komen dat er veel meer in Veenhuizen te doen is dan alleen
een bezoek aan het Gevangenismuseum te brengen. Hoe beter de
toeristen op de hoogte zijn van alle mogelijkheden, hoe sneller ze het
zullen aanraden aan bekenden en/of zelf terug zullen komen.
3. Los problemen op. Waar lopen ondernemers in Veenhuizen
tegenaan? Zijn er problemen waar meerdere ondernemers tegenaan
lopen, en kunnen we deze problemen gezamenlijk oplossen?
Direct. Samenwerking zorgt o.a. voor nieuwe arrangementen, een betere
verbinding tussen de voorzieningen en een betere relatie tussen de
ondernemers.

Marketing
Om Veenhuizen als concept verder te promoten zal kritisch gekeken moet worden naar
de opzet van de marketingfunctie. Toeristen vinden Veenhuizen nu veelal door mondtot-mond reclame, breng hier verandering in door nieuwe elementen toe te voegen
aan de in te zetten mix van marketingsinstrumenten.
Wat?
Hoe?

Wanneer?

Marketing, promoten van Veenhuizen.
1. Opzetten van een grootschalige social media campagne. Er is weinig
budget beschikbaar voor marketing, toch is het erg belangrijk dat
Veenhuizen als recreatief-toeristische plaats bekender wordt. Door
social media campagnes op te zetten, die gratis of nagenoeg gratis
zijn, kunnen veel mensen worden bereikt. Bedenk bijvoorbeeld een
leuke prijsvraag.
Direct. Het is belangrijk dat meer mensen Veenhuizen weten te vinden.
Indien het bezoekersaantal niet groeit is verdere ontwikkeling moeilijk.
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7.6 Processen om in actie te komen
Er moet een proces worden ingericht om bovenstaande te bewerkstelligen en te komen
tot een gezamenlijke actieagenda met een gezamenlijk belang. Eerst moeten de
ondernemers en de bewoners worden geïnformeerd over wat de kansen zijn en wat er
moet gebeuren. Er moet interesse worden gewekt om er gezamenlijk voor te gaan.
Indien dit het geval is, kunnen bovenstaande drie stappen –Vormgeven van het
gemeenschappelijk ontwikkelteam en opstellen ambitie, prioritering en uitwerking
opgaven en uitdagingen en uitvoeren gezamenlijke actieagenda– worden doorlopen.
In onderstaand figuur wordt in een stappenplan beschreven hoe Veenhuizen een
‘kampioen’ kan worden. Ten eerste moet worden begonnen met het inspireren van de
overheden, de ondernemers en de burgers. Deze partijen moeten bewust worden
gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, van de noodzaak van het
opstellen van een gezamenlijke actieagenda. Indien de overheid, de ondernemers en
de bewoners alle drie inzien dat een gezamenlijke actieagenda van belang is, wordt
een gezamenlijke ambitie opgesteld. In stap 3 wordt een ontwikkelteam
samengesteld, bestaande uit de overheid, de ondernemers en bewoners. Gezamenlijk
stellen zij de actieagenda op en bedenken zij de actielijnen en hoe zij deze gaan
uitvoeren. In stap 4 en 5 wordt de gezamenlijke actieagenda uitgevoerd. Per actielijn
kan een team worden samengesteld waarbinnen de concrete acties worden opgepakt.
Stap 6 is het einddoel: Veenhuizen als ‘kampioen’, Veenhuizen heeft een aantrekkelijk
en bekend aanbod. Echter, de uitvoering is nooit klaar, want hoe zorgt het
ontwikkelteam ervoor dat het recreatief-toeristische aanbod in Veenhuizen innovatief
en aantrekkelijk blijft en dat de ondernemers winst blijven maken. In stap 6 moet
ervoor worden gezorgd dat Veenhuizen een ‘kampioen’ blijft.
Figuur 13: De reis naar een aantrekkelijk en bekend aanbod

6
5
4
3
2
1

Kampioen –Aantrekkelijk en bekend aanbod

Opschalen – Successen boeken; kansen operationaliseren

Starten – Uitvoeren Concept +

Oprichten – Opstellen Concept + en vormgeven ontwikkelteam

Leren –Wat willen we? Opstellen gezamenlijke ambitie + sturen op meerwaarde

Inspireren – Partijen bewust maken van de noodzaak van Concept +

Tijdsplanning: 1. juli-augustus 2015, 2. september 2015, 3. oktober-december 2015,
4. januari 2016.
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Bijlage A Zeven leefstijlen
De Recreantenatlas onderscheidt voor dagrecreatie zeven belevingswerelden, of ook
wel leefstijlen genoemd, met allemaal een eigen kleur.
Uitbundig Geel

Gezellig Lime

Rustig Groen

Ingetogen Aqua

Avontuurlijk Paars

Stijlvol en luxe Blauw

Creatief en inspirerend Rood

Echte levensgenieters. Houden van samen met
anderen actief en sportief recreëren. Vaak jonge
gezinnen. Zoeken graag de gezellige drukte op,
recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen
doen. Beschikken over iets meer budget dan
gemiddeld.
Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning.
Zijn gericht op het eigen gezin, de directe
leefomgeving. Het gemiddeld inkomen ligt wat
lager,
zijn
prijsgevoelig.
Een
braderie
of
rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd wel
iemand tegen. Veel gezinnen met wat oudere
kinderen en oudere tweepersoonshuishoudens.
Rustige recreanten. Geen grote wensen, houden
van
privacy
en
rust.
Vaak
één
en
tweepersoonshuishoudens
in
de
oudere
leeftijdscategorie. Willen de drukte vermijden en
gaan daarom dus niet graag naar evenementen en
grote attracties. In de eigen omgeving is genoeg
moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver
voor te reizen. Doe maar gewoon dan doe je al gek
genoeg.
Rustige,
geïnteresseerde
recreanten.
Zoeken
inspirerende activiteiten. Gaan vaak samen met hun
partner op stap. Waarderen sportieve en culturele
mogelijkheden.
Willen
meedoen
met
de
maatschappij en alle veranderingen die zij daarin
zien.
Laten zich graag verrassen en inspireren, met name
door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en
beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg, op
zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur,
activiteit en sportiviteit. Ontspannen door sauna of
een wellness arrangement. Vaker mensen van
middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat name één en
tweepersoons-huishoudens.
Voorkeur
voor
individuele activiteiten.
Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat
luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Zakelijk en
intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht
op exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is
ontspanning en afstand nemen van de dynamiek
van alledag. Actief sporten en aandacht besteden
aan het sociale netwerk (ons soort mensen). Jonge
één en tweepersoonshuishoudens en huishoudens
met oudere kinderen.
Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende
ervaringen. Bewegen zich graag buiten de
gebaande paden. Vaak hoog opgeleid, maar door
het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog
inkomen. Recreatie betekent naast sportiviteit en
ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende
stromingen, moderne kunst en andere culturen.
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Bijlage B Aandeel sectoren in de werkgelegenheid

Veenhuizen

Sectoren
Landbouw, bosbouw en visserij

2009

2014

Noordenveld
2009

2014

Drenthe
2009 2014

3%

4%

6%

6%

5%

5%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1%

1%

1%

1%

12%

10%

12%

11%

n.v.t.

n.v.t.

0%

0%

0%

0%

n.v.t.

n.v.t.

0%

0%

0%

0%

Bouwnijverheid

1%

1%

7%

8%

7%

6%

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

2%

3%

22%

20%

18%

18%

Vervoer en opslag

0%

0%

5%

6%

4%

3%

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

3%

4%

5%

6%

5%

5%

Informatie en communicatie

1%

1%

1%

1%

1%

2%

Winning van delfstoffen
Industrie
Prod./Distrib./Handel in elekt., aardgas, stoom
en lucht
Winning/Distr. v. water; afval/afvalwaterbeheer en sanering

Financiële instellingen
Verhuur van en handel in onroerend goed
Advisering, onderzoek en ov. spec. zak.
dienstverl.
Verhuur van roerende goederen en overige zak.
dienstverl.
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verpl.
soc. verzek.

0%

0%

2%

2%

2%

2%

n.v.t.

n.v.t.

0%

1%

1%

1%

1%

3%

7%

7%

5%

6%

0%

0%

4%

6%

5%

5%

78%

66%

9%

8%

6%

5%

Onderwijs

2%

2%

4%

4%

6%

6%

Gezondheids- en welzijnszorg

3%

9%

9%

10%

19%

20%

Cultuur, sport en recreatie

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Overige dienstverlening

1%

1%

3%

3%

2%

2%
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Bijlage C Kansenkaart
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Bijlage D Lijst geïnterviewde personen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Karin Tap (provincie Drenthe)
Christa Boersen (gemeente Noordenveld)
Hielke Zingstra (Vakantiepark Witterzomer)
Anneke en Wisse Jager (Jagerverhuur)
Peter Sluiter (het Gevangenismuseum)
Sandra Hoekman (Inmaak en bewaar)
Siebe Kamer (Maallust)
Wyncko Tonkens (De Jufferen Lunsingh)
Loes Talens (Bitter en Zoet)
Nico Vanderveen (Warenhuis Vanderveen)
Kim Pierik (Natuurmonumenten Noordenveld)
Eelke Ronner (Proeflokaal Maallust)
Olav Reijers (The Missing Link)
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