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Inleiding
Voor u ligt het Wandelkompas Drenthe. In dit ambitiedocument staat beschreven wat de wensen en kansen
zijn om Drenthe aantrekkelijker te maken als wandelprovincie en wat de gezamenlijke stakeholders kunnen
ondernemen om dat doel te bereiken. Het Wandelkompas sluit aan op de gedeelde ambitie van de provincie en
Drentse gemeenten om de vrijetijdssector te versterken
en om de Drentse natuur optimaal te beleven en te benutten. De reden daarvoor is zonneklaar: wanneer meer
mensen hun vrije tijd vaker in Drenthe doorbrengen, nemen de bestedingen toe en groeit de werkgelegenheid.
Het aantrekkelijker maken van Drenthe als wandelprovincie kan daar een forse impuls aan geven.
Kansen liggen voor het oprapen. Drenthe biedt tenslotte
een prachtig decor met veel natuur, afwisselende landschappen, spannende cultuurhistorische sporen en karakteristieke dorpen. Het is niet voor niets dat de provincie al jaren zeer hoog scoort als ﬁetsprovincie. Maar
ondanks dat het hier fantastisch wandelen is, wordt
Drenthe door toeristen niet onmiddellijk met wandelen
geassocieerd. Kortom, er is werk aan de winkel.
Zowel waar het gaat om het wandelimago - bekend
maakt bemind - als om het beter en verleidelijker maken
van het wandelaanbod.
Provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties,
marketingorganisaties, ondernemers, waterschappen,
Waterleidingmaatschappij Drenthe en vrijwilligers zetten in op samenwerken, aanjagen, bouwen en communiceren. De wensen en behoeften van de wandelaar staan
daarbij centraal. Hun gezamenlijke ambitie:
Een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie voor
toeristen en eigen inwoners met:
• een provinciebreed wandelnetwerk met
aantrekkelijke routes voor de dagwandelaar
(tot circa 15 km)
• een sterke mix van beleving van natuur, cultuur en
avontuur
• fysiek en digitaal goed ontsloten informatie
• een doordachte aansluiting van routes en startpunten
op horeca- en recreatiebedrijven, dorpen en steden.
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Drenthe vormt een
fantastisch decor
voor wandelaars

Het Wandelkompas Drenthe is tot stand gekomen in samenwerking met Wandelnet.
Deze stichting richt zich op de ontwikkeling en het beheer van een netwerk van langeafstandswandelpaden en wandelroutes,
evenals op bevordering van wandelen en belangbehartiging van de mens te voet. In dit
Wandelkompas ligt de focus op recreanten
en toeristen. Tegelijkertijd zijn betere wandelmogelijkheden natuurlijk ook goed voor
de gezondheid en het welzijn van de eigen inwoners. Bovendien valt er voor Drenten vaak
nog veel te ontdekken in andere delen van de
provincie dan waar zij zelf wonen.

1
Wat marktonderzoek ons vertelt
Marktonderzoek verschaft veel bruikbare informatie, bijvoorbeeld over de wandelaars zelf,
hun bestedingen, het soort wandelingen dat zij maken en hun waardering voor Drenthe als
wandelprovincie.

Nederlanders maken jaarlijks ruim 16 miljoen
wandelingen in Drenthe

10,5 miljoen Nederlanders wandelen voor hun plezier. Jaarlijks maken zij 441 miljoen
wandelingen vanaf het thuisadres, waarvan 15,3 miljoen wandelingen in Drenthe.
Wandelen staat bovenaan in de top 3 vrijetijdsactiviteiten in Nederland. Daarbij wandelen
ruim 900.000 vakantiegangers in Drenthe 1 of meerdere keren tijdens de vakantie.
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Wandelen staat op de 2e plek van populaire

activiteiten tijdens een vakantie in Drenthe

Waar komen dagwandelaars in Drenthe vandaan?
Drenthe

87%

uit eten gaan

60%

Groningen

4%

wandelen

58%

Friesland

2%

zwemmen

46%

Gelderland

2%

natuurgebied bezoeken

33%

Overijssel

1%

Funshopping

30%

Overig

4%

Demografische weetjes
52% van alle wandelingen in Drenthe wordt
ondernomen door personen van 45 tot 74 jaar.
21% is alleenstaand, 51% maakt deel uit van een
volwassen huishouding, 28% maakt deel uit van
een gezin met kinderen.
Circa 60% van de wandelaars komt uit de
hoogste sociale klassen.
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Wandelaars geven meer dan 3,5 miljoen euro uit
tijdens wandeluitstapjes in Drenthe

Nederlandse wandelaars (inclusief Drenten) geven in Drenthe jaarlijks € 3,68 miljoen
tijdens de wandeluitstapjes zelf uit, waarvan € 2,95 miljoen aan consumpties onderweg.

Nederlanders geven in totaal € 1,7 miljard aan wandelen uit.
De grootste uitgavenposten na consumpties onderweg zijn vervoerskosten,
wandelkleding en wandelvakanties.

Beleven van natuur,

cultuur en avontuur
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Hoe, hoe lang en waarom

Een derde van de Nederlanders wandelt alleen,
de helft wandelt met zijn tweeën.
85% wandelt op de bonnefooi, 15% gebruikt
hulpmiddelen zoals GPS, knooppuntennetwerk,
wandelkaarten en paaltjesroutes.
78% wandelt een halfuur tot een uur.
45% maakt een langere wandeling van 1 - 3,5 uur.
De gemiddelde afgelegde wandelafstand bedraagt 7 km.
3% maakt een meerdaagse wandeling in Nederland.

wandelt om buiten te zijn

30%

wandelt om te ontspannen

23%

wandelt om conditie op peil te houden

13%

natuurgebied bezoeken

8%
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Waar selecteert de wandelaar
routes in Drenthe op?

omgeving
lengte van de wandeling
rondwandeling (start- en eindpunt gelijk)
bereikbaarheid startpunt
reisafstand vanuit huis
bezienswaardigheden onderweg
hond toegestaan
gemarkeerde route
routetype (avontuur, cultuur, natuur)
zelf route uitstippelen

52%
47%
47%
34%
34%
28%
17%
16%
12%
9%
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Drenthe biedt een paar duizend km aan paden
en circa 300 bewegwijzerde routes

Langeafstandswandelpaden (LAW)

310 km

Streekpaden

300 km

OV-stapper

65 km

NS-wandeling

16 km
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Wandelaars geven wandelprovincie Drenthe een 7

Drenthe scoort gemiddeld een 7 als wandelgebied en wijkt daarmee nauwelijks af van de
rapportcijfers die andere provincies krijgen (laagste: 6,8, hoogste: 7,2).

aantrekkelijkheid omgeving

7,8

comfort en veiligheid

7,1

bewegwijzering

6,6

routeverloop

7,2

drukte

7,7

medegebruik

7,1

bezienswaardigheden

6,4

aantal horecagelegenheden

5,3

aantal rustplaatsen

6,7

kwaliteit rustplaatsen

6,7

aanbod van routes in de omgeving

7,3

totaal oordeel over de wandeling

7,6
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Wandelaars in Drenthe genieten van het leven en zijn
sportief, rustig en geïnteresseerd

Op basis van waar toeristen en recreanten tijdens de vakantie of in de vrije tijd naar op
zoek gaan - actieve inspanning of juist rust en ontspanning - en op basis van wat zij belangrijk vinden - het gezelschap of juist de activiteit - worden zij onderscheiden in zeven
leefstijlen. De leefstijlen zeggen ook iets over hun wandelgedrag. Wandelaars zijn in elke
leefstijlgroep te vinden. Op het moment van het uitkomen van dit wandelkompas vindt een
nieuw leefstijlenonderzoek plaats onder wandelaars. Voor meest actuele informatie over
leefstijlen kijk op www.wandelnet.nl

Gezellig Lime
Levensgenieter, sociaal, vrijheid, rust,
ontspanning, focus op gezin en directe
omgeving. Wandelt meer dan gemiddelde
Nederlander.

Vakantiegangers in Drenthe

24%

Inwoners in Drenthe

27%

Vakantiegangers in Drenthe

23%

Inwoners in Drenthe

19%

Vakantiegangers in Drenthe

13%

Inwoners in Drenthe

17%

Vakantiegangers in Drenthe

12%

Inwoners in Drenthe

16%

Uitbundig Geel
Joviaal, energiek, enthousiast, lekker actief en sportief bezig zijn, afwisseling en
avontuur. Wandelt evenveel als gemiddelde Nederlander.

Rustig Groen
Rust en privacy, dingen zien en beleven
in eigen omgeving. Wandelt evenveel als
gemiddelde Nederlander.

Ingetogen Aqua
Behulpzaam en geïnteresseerd, sportieve
en culturele recreatiemogelijkheden, lekker buiten in de natuur. Wandelt evenveel
als gemiddelde Nederlander.
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Comfortabel en Luxe Blauw
Kritisch, zelfbewust, zelfverzekerd, afstand
nemen van dynamiek van alledag, actief sporten, luxere vormen van recreëren. Wandelt
minder dan gemiddelde Nederlander.

Vakantiegangers in Drenthe

8%

Inwoners in Drenthe

10%

Vakantiegangers in Drenthe

9%

Inwoners in Drenthe

5%

Vakantiegangers in Drenthe

11%

Inwoners in Drenthe

6%

Sportief en Avontuurlijk Paars
Zelfontplooiing, avontuur en uitdaging, verrast
en geïnspireerd worden, bijzondere ervaringen,
maar ook rust en ontspanning. Wandelt minder
dan gemiddelde Nederlander.

Cultureel en Inspirerend Rood
Anders dan anders, actief, cultureel,
uitgaan, uitdagingen en inspirerende
nieuwe ervaringen. Wandelt minder dan
gemiddelde Nederlander.
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Trends in wandelen

Sportief gebruik van de openbare ruimte neemt toe;
wandelen is de meest beoefende vrijetijdsactiviteit.
Vergrijzing zorgt voor meer oudere wandelaars die
tot op hoge leeftijd blijven wandelen.
Het welzijnsbewustzijn neemt toe; Nederlanders
wandelen voor fysieke beweging en mentale balans
en hebben een groeiende interesse in mindfulness,
gezondheid en zingeving.
De belangstelling voor wandelroutes rond een
thema - cultuur, historie, culinair - groeit.
Recreanten en toeristen worden steeds minder
voorspelbaar qua keuzegedrag, wensen.
Zij stellen hoge kwaliteitseisen.
Wandelaars maken meer gebruik van digitale
hulpmiddelen dankzij apps en groeiend
smartphonebezit.
.
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Waar staan we nu

Op basis van deskresearch en expertanalyses door Wandelnet en gesprekssessies met
stakeholders zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Drenthe als
wandelprovincie in kaart gebracht.

Sterktes

Groot aanbod van routes en paden in (natuur)gebieden
voor dagwandelaars.
Aantrekkelijk decor met grote landschappelijke
afwisseling, cultuurhistorie en natuur
(Nationale Parken).
Veel zandpaden: bijzondere kwaliteit, hoog
gewaardeerd.
Drentse kernkwaliteiten donkerte, stilte en
schone lucht.
Groot aanbod aan verblijfsrecreatie; verblijfsrecreanten
wandelen veel.
Grote gedrevenheid bij overheden en ondernemers om
vrijetijdseconomie te versterken.

Slechte (digitale) zichtbaarheid en vindbaarheid van
routes en startpunten.
Versnipperd aanbod, ontbreken van eenduidige wandelmarkering c.q. eenduidig systeem provinciebreed.
Recreatieve producten, horeca, rustpunten en
belevingsaanbod zijn relatief weinig op de
wandelaar gericht.
Langs diverse routes zijn geen horeca en
toiletvoorzieningen te vinden.
Weinig wandelverbindingen tussen dorpen onderling
en natuurgebieden onderling.
Relatief lage scores op comfort, kwaliteit en
veiligheid van paden.
14

zwaktes

Kansen

Buitenrecreatie (wandelen en ﬁetsen) blijft nummer 1
vrijetijdsbesteding.
Camperaars - die in aantal sterk groeien! - en
vaarrecreanten willen het achterland verkennen.
Recreant van de toekomst heeft behoefte aan combi van
oﬀ- en online c.q. digitaal en fysiek.
Recreant zoekt gezonde ontspanning en beleving in
toenemende mate buiten, in de natuur.
Groei in vraag en aanbod van zingeving, mindfullness
en retraite.

Concurrentie van provincies/gebieden met sterker
wandelimago.
A�alving wandelmogelijkheden, o.a. nieuwe,
verbrede N-wegen, opheﬃng onbewaakte
overwegen, verdwijnen van schouwpaden langs
watergangen en wandelmogelijkheden over
boerenerven en randen van akkers.
Wandeldecor onder druk door kaalslag,
verrommeling, minder budget voor onderhoud aan
landschapselementen en schaalvergroting in de
landbouw.
Financiering recreatieve infrastructuur onder druk,
o.a. door decentralisatie en wegvallen van regelingen.
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Bedreigingen

3
Wat is nodig
De ambitie is helder: we willen een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie zijn met een
provinciebreed wandelnetwerk, aantrekkelijke routes voor uiteenlopende doelgroepen,
een sterke mix van beleving van natuur, cultuur en avontuur, fysiek en digitaal goed
ontsloten informatie en een doordachte aansluiting van routes en startpunten op horecaen recreatiebedrijven en dorpen/steden. De uitkomsten van marktonderzoek en de analyse
van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen maken duidelijk wat nodig is om dat te
realiseren.

Samenwerking vormt de basis

Voorwaarde voor een succesvolle aanpak is samenwerking van de stakeholders. Aanbod,
organisatie en communicatie zijn nu nog erg versnipperd. Samenwerking en regie en
coördinatie rond wandelen is van belang voor de uitrol van een eenduidig wandelnetwerk,
een verrassend en gevarieerd routeaanbod, gastvrijheid en verstrekking van aantrekkelijke,
herkenbare analoge en digitale informatie.
Meer coördinatie en regie is nodig op drie niveaus:
beleid en planning
communicatie
beheer en onderhoud
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Werken aan drie speerpunten
Aanjagen van gastvrij onthaal en gevarieerde beleving
Het wensenpakket van de moderne wandelaar geeft een grote diversiteit te zien. Dat vraagt
enerzijds om creatief en vraaggericht ondernemerschap en anderzijds om verbetering van
het wandelaanbod; niet zozeer in kwantitatief, als wel in kwalitatief opzicht. Het aanbod
aan wandelpaden en wandelroutes is groot genoeg, maar op basis van verrijking en verbijzondering kunnen bestaande doelgroepen beter worden bediend en nieuwe doelgroepen
worden aangetrokken.

Bouwen en borgen van een goede kwalitatieve basisinfrastructuur
Onderdelen waarvoor wandelprovincie Drenthe goede rapportcijfers krijgt, zoals aantrekkelijke omgeving en routeaanbod, moeten worden gekoesterd. Verbetering is nodig op
onderdelen als verbindingen/koppelingen, bewegwijzering, horeca en rustpunten, comfort
van de paden en veiligheid.

Communiceren en profileren
Fietsen blijft nummer 1 in Drenthe. Tegelijkertijd kan Drenthe als wandelprovincie scherper op het netvlies van toeristen. Onderscheidende kwaliteiten worden onvoldoende voor
het voetlicht gebracht. Voor opbouw van een sterk imago is het van belang om in marketing
te focussen op Drentse kernkwaliteiten, iconen, thema’s en verhalen. Op de korte termijn
kan al veel worden gewonnen door de mooiste wandelroutes prominent in de etalage te
zetten. Routes, die worden geselecteerd op basis van goed vindbare startpunten, representatieve informatieborden, digitale ontsluiting en aansluiting op thema’s en actuele provinciebrede of regionale campagnes (o.a. ‘Drenthe, oerprovincie van Nederland’).
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Focus op dagwandelaar wandelafstand tot circa 15 km

Het Wandelkompas Drenthe focust op dagwandelaars die een afstand tot
circa 15 kilometer aﬂeggen. Wanneer faciliteiten en voorzieningen voor
deze doelgroep op orde zijn, wandelen en verblijven ook andere wandelaars
aangenaam in de provincie. Per regio of deelgebied kan nadere invulling
worden gegeven aan het proﬁel, het motief en het doel van de gewenste
dagwandelaar. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de kernkwaliteiten
en verhaallijnen van Drenthe. Zo ontstaat een eenduidig en herkenbaar,
maar tegelijkertijd ook zeer gevarieerd wandelpalet waarin Drenthe zich op
haar mooist laat zien.
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Aan de slag
Voor de komende jaren is een integraal uitvoeringsprogramma in de grondverf gezet.
Hierin staat beschreven welke mogelijkheden de stakeholders zien voor samenwerking en
uitwerking van de drie speerpunten aanjagen, bouwen en communiceren. Hun ambities,
wensen, plannen en projecten zijn geïnventariseerd tijdens verschillende creatieve overlegsessies en beoordeeld op hun bijdrage aan gezamenlijke doelen en opgaven.
Provincie, gemeenten, terreinbeherende organisaties, Marketing Drenthe, Recreatieschap
Drenthe, Wandelnet, boermarkes, waterschappen, WMD, wandel- en sportorganisaties,
ondernemers, particuliere grondeigenaren, dorpsbelangen en lokale vrijwilligers dragen
met zijn allen zorg voor de uitvoering van het programma. Per project of actie wordt bepaald wat de meest geschikte partijen zijn om ermee aan de slag te gaan: krachtenbundeling op maat. Sommige projecten zijn eenvoudig en op korte termijn uit te voeren, andere
vragen meer tijd, afstemming en inspanning.
Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. Er is altijd ruimte voor nieuwe
initiatieven, ideeën, inzichten en middelen. Op gezette tijden komen stakeholders bij elkaar
om het programma tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.
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Samenwerking
Ambitie

Hoe en wat
Opzetten van een centraal coördinatie/
aanspreekpunt voor stakeholders, bij voorkeur bij
een bestaande organisatie.

Organiseren samenwerking, regie
en coördinatie rond wandelen

Vanuit één loket lokale initiatiefnemers van
wandelevents en nieuwe routes ondersteunen met
advies en informatie en support bieden bij organisatie
en marketing. Het loket is laagdrempelig en biedt brede
expertise en wordt bij voorkeur ondergebracht bij een
bestaande organisatie.

Hal�aarlijks wandeloverleg van contactpersonen/
aanspreekpunten van betrokken organisaties.

Periodiek afstemmingsoverleg van
communicatieadviseurs van betrokken organisaties.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen in kaart
brengen in digitaal platform voor uitwisseling.

Inventarisatie van partijen die kunnen bijdragen aan
verbetering en promotie van het wandelproduct Drenthe,
bijvoorbeeld agrarische natuurverenigingen, boermarkes,
zorgverzekeraars en vrijwilligers.
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Aanjagen van gastvrij
onthaal en gevarieerde beleving

Ambitie

Hoe en wat
Ondernemers brengen samen verbeterpunten in
kaart en werken daar een plan van aanpak voor uit.

Verbeteren gastvrij onthaal beter benutten van het
groeipotentieel van
wandeldoelgroep.

Verbijzonderen van
routenetwerken.

In ondernemerstafels aansprekende themaroutes uitwerken of verbeteren: op verschillende niveaus, voor
verschillende doelgroepen (o.a. familiepad, rolstoelpad)
en rond thema’s als kunst, cultuur, landschap, donkerte
en landbouw.

Waar nodig, meer beleving aan routes toevoegen,
bijvoorbeeld speelbos, speelnatuur, doe-dingen in
de natuur of bij de boer, uitdagende spelvormen als
letterboxen, geocaching en varianten op Pokémon Go
rond Drentse ‘quests’.

Streekverhalen inventariseren en zichtbaar en beleefbaar
maken, digitaal en analoog: o.a. multimediatours, websites
en infopanelen.

Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk digitaal systeem
van het wandelnetwerk met behulp waarvan
organisaties en ondernemers zelf routes kunnen
samenstellen en verrijken voor hun klanten. Op basis
van knooppunten of bestaande routes. Ook te gebruiken
door wandelaars zelf. Voorbeeld: routetoolkit van
ConnectBrabant.

21

Aanjagen van gastvrij
onthaal en gevarieerde beleving

Ambitie
Aantrekken van meer en
nieuwe gasten door kwalitatief
onderscheidend aanbod.

Hoe en wat
Dagwandelaars van buiten de provincie verleiden met
ontzorgende, innovatieve concepten op basis van crossselling. Combinaties van (lange-afstands)wandelen, retail,
entertainment en/of dining, gekoppeld aan Drentse
kernkwaliteiten (bijvoorbeeld duisternis en sterren) en
thema’s. Aanbod ontwikkelen in ondernemerstafels.
Inspirerend concept: www.happenenstappen.nl.

Brainstormbijeenkomst organiseren rond gastvrij
onthaal van nieuwe doelgroepen als Belgen en Duitsers:
wat werkt om hen te verleiden?

Ontwikkelen van een landelijk aansprekend iconisch
evenement i.s.m. terreinbeherende organisaties.
Inspirerend concept: www.�oertoer.nl.

Opstellen van onderzoek- en monitoringprogramma in
aanvulling op provinciale monitoring.

Kennis over bestaande en
potentiële wandeldoelgroepen
(zoals wensen, voorkeuren, keuzes)
vergaren en delen.

Kennis delen en benutten bij ontwikkeling van producten
en innovatieve product-marktcombinaties.
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Bouwen en borgen van een goede,
aantrekkelijke basisinfrastructuur

Ambitie

Hoe en wat

Eenduidig provinciebreed
wandelnetwerk.

Opstellen en uitvoeren Projectplan Wandelnetwerk
Drenthe, optimalisering van basisinfrastructuur
voor de dagwandelaar tot 15 km inclusief kwaliteitsborging, beheer en onderhoud. Kansen en
aandachtspunten:

• Knooppuntensysteem als ruggengraat: verbinding
van bestaande wandelpaden en routes, gericht op de
dagwandelaar.

• Provinciebrede uitrol in goede afstemming met
lokale partijen en terreineigenaren.
- Met aandacht voor eigen identiteit en
kernkwaliteiten.
Ook aansluitend op landelijke routes.

• Waar mogelijk en wenselijk wordt het systeem aangevuld met hybride netwerksystemen (knooppunten
en keuzepunten) of complementaire routegeleiding
(als hulpmiddel voor 85% van de wandelaars die onvoorbereid op pad gaan). Praktijkervaringen in
andere provincies kunnen hierbij behulpzaam zijn.

• Vanuit bezoekerscentra, attracties en andere
hotspots kunnen aanvullende themaroutes worden
ontwikkeld voor speciale doelgroepen, o.a. kabouterpad, familiepad, rolstoelpad.
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Bouwen en borgen van een goede,
aantrekkelijke basisinfrastructuur

Ambitie

Hoe en wat
Kwaliteitsimpuls wandelpaden: inventarisatie
knel- en verbeterpunten vertalen naar plan van
aanpak met uitvoeringsprogramma en beheer- en
onderhoudsafspraken. Kansen en aandachtspunten:

Behoud en uitbouw van
aantrekkelijke wandelpaden

•
•
•
•
•

Verbeteren van wandelverbindingen tussen
en om dorpen en van aansluiting van dorpen
en natuurgebieden.
Bestaande infrastructuur, zoals bestaande
zandwegen, beter benutten en ontsluiten.
Bestaande sluizen benutten als oversteekpunten.
Kansen benutten in relatie tot provinciale
en gemeentelijke programma’s zoals Natuurlijk
Platteland, infraprojecten, gebiedsontwikkeling
Alternatieven verkennen voor verbindingen die
dreigen te verdwijnen als gevolg van opheﬃng
schouwpaden (agenderen bij waterschappen)
en de Boerenlandpadregeling.
Wandelen als recreatief medegebruik meer
inbedden bij waterschappen, boeren (agrarische
natuurverenigingen), Naoberschappen,
Boermarkes.

•
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Verfraaiing van wandelpaden waar nodig en
mogelijk, bijvoorbeeld meer slingers aanbrengen
in een lange, rechte padenstructuur.

Bouwen en borgen van een goede,
aantrekkelijke basisinfrastructuur

Ambitie

Hoe en wat
• In kaart brengen van knelpunten en kansen om

Behoud en uitbouw van
aantrekkelijke wandelpaden

veiligheid en comfort van paden te verbeteren.

• Aansluitingen op OV behouden of verbeteren.
• Beperken of tegengaan van conﬂicterend
medegebruik van paden door andere recreatieve
doelgroepen (o.a. ruiters, MTB): goede zonering in
tijd en ruimte.

Drenthe-brede inventarisatie van lacunes vertalen
naar plan van aanpak voor realisatie/stimulering.
Aandacht voor:

Voldoende aantrekkelijke rust- en
horecapunten langs routes

•

Uitzichtpunten, schuilhutten, revitaliseringsslag
bankjes, schuilhut: bij voorkeur direct langs
wandelpad, op enige afstand van ﬁetspadenstructuur.

•

Meer rustpunten in minder drukke (buiten)gebieden:
witte vlekken.

•

Beter inspelen op de vraag van toeristen naar koﬃe
en een goede lunch onderweg in vakantieperiodes en
op toeristische spitsuren.

Ontwikkeling van duidelijke bewegwijzering en
informatievoorziening. Aandachtspunten:

Verbeteren van zichtbaarheid en vindbaarheid van
routes en startpunten

•
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Langs doorgaande wegen de wandelmogelijkheden
in betreﬀende omgeving zichtbaar maken.

Bouwen en borgen van een goede,
aantrekkelijke basisinfrastructuur

Ambitie

Hoe en wat
• Goede bewegwijzering naar startpunten
van routes, bijvoorbeeld vanuit dorpscentra,
verblijfsaccommodaties, horeca.

• Verbeteren van entrees en ontvangst in
de regio en bij hotspots: aantrekkelijke
startpunten/TOP’s met goede info(panelen)
over routes, aantal km’s, voorzieningen
onderweg, gebied e.d.

Aantrekkelijke
wandelmogelijkheden voor
mensen met een beperking

Inventarisatie en verbeterplan. Aandacht o.a.
voor toegankelijkheid en voorzieningen bij
horecagelegenheden.

Borgen van aantrekkelijke
basisinfrastructuur op basis van
agendering en verankering in
wet- en regelgeving

Opstellen en afsluiten van convenant Recreatieve
Routestructuren Drenthe:
rekening houden met recreatieve routestructuren
bij infrastructurele werken, inrichting nieuwe
natuur en gebiedsontwikkeling en bij het opstellen
van nieuw beleid zoals Omgevingsvisie.
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Bouwen en borgen van een goede,
aantrekkelijke basisinfrastructuur

Ambitie

Hoe en wat
Behartiging van belangen van wandelaars richting
bestuurders en beleidsmakers Ruimtelijke
Ordening, Verkeer en Vervoer, Sport door:

Borgen van aantrekkelijke
basisinfrastructuur op basis van
agendering en verankering in
wet- en regelgeving

• Meedenken, gevraagd en ongevraagd
adviseren over o.a. verdwijnen van overgangen
(bijvoorbeeld door opheﬃng gelijkvloerse
kruisingen, barrièrewerking
regionale stroomwegen), kansen voor
beleidsmatige verbindingen met buurprovincies,
ontwikkeling van nieuw of verandering van
bestaand beleid.

• Organiseren van themabijeenkomsten en
veldbezoeken.
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Communiceren en profileren

Ambitie

Hoe en wat
Positioneringsplan opstellen en inbedden in
Destination Branding Strategy van Drenthe.
Aandacht voor:

Versterken van het imago van
Drenthe als wandelprovincie

• Focus op onderscheidende kwaliteiten: stilte,
duisternis, schone lucht, 85% zandpadgarantie,
veiligheid.

• Branding op provinciale in plaats van op
regionale schaal.

• USP: ook buiten het hoogseizoen een gastvrije
wandelprovincie, bijvoorbeeld winterwandelingen.

Focus aanbrengen in vermarkting:
iconische gebieden, thema’s,
routes en evenementen

Eenduidige, aansprekende thema’s, verhaallijnen
en routes selecteren als basis voor vermarkting
van wandelen in Drenthe. Kansen en aandachtspunten:

• Kijk naar aanknopingspunten die worden
geboden door Marketing Drenthe (verhaallijnen),
thematische langeafstandswandelingen (o.a.
Pieterpad), metrolijnen NBTC, Leading Quality
Trail.

• Informeren, stimuleren en faciliteren van
ondernemers om hier met aanbod, marketing en
service op aan te haken.

• Extra etaleren van de langste, kortste, hoogst
gewaardeerde, meest verrassende of donkerste
wandeling in een natuurgebied of rond een
thema. Dit om wandelaar te helpen in keuzeproces.
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Communiceren en profileren

Ambitie

Hoe en wat
Organiseren van creatieve sessies en initiëren
van innovatieve acties. Kansen en aandachtspunten:

Beter laten zien wat voor moois
we in huis hebben

• Routes en wandelmogelijkheden op één centrale
plek online vindbaarheid maken (nu nog sprake van
sterke versnippering). Daartoe eerst het complete
aanbod inventariseren. Vervolgens bundelen in en
verspreiden vanuit centrale database. Toegankelijk
via toonaangevende websites (o.a. www.drenthe.nl)
en als tool te integreren in eigen websites.

• Ludieke campagnes uitwerken, bijvoorbeeld met
bekende Nederlanders.

• Kalender van evenementen en activiteiten rond
wandelen.

• Ontwikkelen van analoge inspiratiekaarten per

deelgebied: bezoekers komen via Google maps, maar
hebben ter plekke behoefte aan analoog kaart- en
informatiemateriaal.

• Free publicity genereren, community’s en

inﬂuencers, benutten (wandelbloggers zoals Frank
wandelt, Wanda wandelt).

• Ondernemerscafés organiseren, gericht op beter

laten zien wat voor moois wandelprovincie Drenthe
in huis heeft (ondernemers als ambassadeur).
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Bijlage
Aanzet voor jaarplan 2018
Activiteit

Regie uitvoering

Betrokken organisaties

Planning

Start verkennen
+ vormgeven
samenwerking
stakeholders

Provincie
(Programma VTE)

Alle stakeholders

Q3 2018

Inventarisatie
bestaande
infrastructuur
inclusief beleving,
gastvrijheid,
voorzieningen

Provincie
(Programma VTE)

Recreatieschap, Wandelnet, terreinbeherende organisaties
(TBO’s), Gastvrij Drenthe, ondernemers,
toeristische platforms,
Sport Drenthe

Q4 2018

Promotie en marketing van bestaand
wandelaanbod (kwalitatief bekend en goed
aanbod)

Marketing Drenthe en
ondernemers

Recreatieschap, TBO’s,
Wandelnet, Gastvrij
Drenthe, ondernemers, toeristische
platforms, Sport Drenthe

Vanaf Q2 en Q3 2018

Organiseren van ondernemerstafels om
themaroutes uit
te werken en
beleving aan routes
toe te voegen

Gastvrij Drenthe

TBO’s, ondernemers,
toeristische platforms,
Sport Drenthe, Wandelnet

Q3 en Q4 2018

Verkennen van mogelijkheden voor een
aansprekend
wandelevenement

Provincie
(programma VTE)

Gemeenten, TBO’s,
Sport Drenthe, Kenniscentrum Events,
Wandelverenigingen
en wandelorganisaties

Vanaf Q3 2018
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Colofon

Tot stand gekomen in opdracht van
Recreatieschap Drenthe en provincie
Drenthe, programma Vrijetijdseconomie
In samenwerking met Wandelnet
Redactie:
Tekst:

Ina Roelfs provincie Drenthe
Hanneke Schmeink Recreatie/
Wandelnet
Touché concept & copy
Vormgeving: 1609Bold
Met dank aan inbreng van:
Staatsbosbeheer
Het Drentse Landschap
Natuurmonumenten
Maatschappij van Weldadigheid
Gastvrij Drenthe
Marketing Drenthe
AORTA Leden (ambtelijk overleg Recreatie
en Toerisme van de Drentse gemeenten)
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Fotograﬁe:
Marketing Drenthe
Het Drentse Landschap
Staatsbosbeheer
Hans Dekker provincie Drenthe
Gastvrij Drenthe
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