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De bestedingen aan recreatie en toerisme in de gemeente 
De Wolden blijven op totaalniveau achter op die in andere 
Drentse gemeenten. Ook in buurgemeente Westerveld, 
wiens toerisme net als in De Wolden een relatief sterk 
seizoensmatig karakter kent, haalt een hoger gemiddelde 
per vierkante kilometer. Bij een focus alleen op Ruinen 
blijkt dat de bestedingen per vierkante kilometer aldaar 
aanmerkelijk hoger zijn, namelijk ruim het dubbele van het 
gemiddelde in de gemeente. Dit geeft aan dat recreatie en 
toerisme intensiever is in dat deel van de gemeente, met 
horeca, dagrecreatie en verblijfstoerisme. Ten opzichte van de 
zone-Nationale Parken (Dwingeloo, Lhee, Diever, Doldersum, 
Wateren etc.) in de gemeente Westerveld zijn de bestedingen 
in Ruinen iets hoger, omdat in de zone-Nationale Parken 
ook de Nationale Parken zelf zijn opgenomen en deze vaak 
alleen activiteiten met relatief lage bestedingen (wandelen en 
fietsen) tot gevolg hebben.

Bijna 30% van het verblijfsaanbod in de gemeente De Wolden 
is winterhard, ofwel vakantiewoningen, hotelkamers, bed 
& breakfasts en groepsaccommodaties. Daarmee loopt de 
gemeente voor op bijvoorbeeld buurgemeente Westerveld, dat 
relatief meer kampeermogelijkheden heeft, maar nog achter op 
gemeenten als Coevorden en Borger-Odoorn. Daar komt bij dat 
in De Wolden een deel van het winterharde aanbod niet of zeer 
beperkt voor toeristische overnachtingen worden ingezet. De 
grotere bedrijven in de gemeente die wel op wisselende gasten 
voor toeristisch verblijf gericht zijn bieden vaak nog maar 
beperkt winterhard verblijf aan.

In de gemeente De Wolden is de gemiddelde omvang van 
campings en vakantieparken (gemeten in aantallen plaatsen, 
eenheden en woningen) hoger dan het landelijk gemiddelde, 
maar blijft het achter op andere gemeenten in de provincie, 
zoals Westerveld en Coevorden. Deels heeft dit te maken met 
enkele kleine parken die een minder toeristisch profiel hebben, 
deels met het gegeven dat er relatief weinig middelgrote 
en grote campings en vakantieparken zijn. Enige schaal 
is noodzakelijk om bijvoorbeeld voorzieningen te kunnen 
exploiteren. De middelgrote en grootschalige aanbieders die 
er zijn en een sterk toeristisch profiel hebben worden wel vaak 
goed gewaardeerd door de gast en bieden ook mogelijkheden 
aan inwoners van De Wolden wat betreft faciliteiten.

Toeristisch-recreatieve bestedingen per km2

Aandeel winterhard verblijfsaanbod

Schaal campings/vakantieparken
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Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen Aandeel
werkgelegenheid

De Wolden (608.000)

Ruinen (207.000)

Westerveld 
(1.176.000)

De Wolden (€ 54 mln.)

Ruinen (€ 20 mln.)

Westerveld 
(€ 115 mln.)

Zone-Nationale Parken 
Westerveld (€ 77 mln.) Nederland (7,0%)

Steenwijkerland 
(13,8%)

Westerveld (10,8%)
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ken Westerveld
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€ 495.000,-
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Nederland
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Overnachtingen en bezoeken
De gemeente De Wolden realiseerde in 2019 circa 600.000 overnachtingen. De meeste van deze overnachtingen vinden 
plaats op campings en in vakantiewoningen. Brinkdorp Ruinen, waar ook de poort naar plus bezoekerscentrum voor 
Nationaal Park Dwingelderveld is gevestigd, is een belangrijke overnachtingslocatie in de gemeente. Op basis van de 
verhoudingen in capaciteiten ramen we het aantal overnachtingen aldaar op circa 200.000.

Er werden in 2019 ongeveer 1,1 miljoen dagbezoeken afgelegd. De belangrijkste dagrecreatieve aanbieder naast het 
eerder genoemde bezoekerscentrum is indoor speeltuin De Drentse Koe. Ook het evenement Concours Hippique 
De Wolden zorgt voor veel spinoff. Verder beschikt de gemeente over enkele kleinschalige musea waar de lokale 
cultuurhistorie zichtbaar is. Locatiegebonden, jaarronde trekkers zijn er in de gemeente dus niet zo veel. De trekkracht 
ontstaat met name door het landschap. De gemeente is cultuurhistorisch en landschappelijk zeer veelzijdig, met 
zeventien waardevolle cultuurlandschappen. Wandelen en fietsen passen om die reden als activiteit uitstekend bij de 
gemeente. In het verlengde daarvan zijn daarom ook belevingsroutes en -paden aangelegd, zoals de route Foodsteps 
Ruinen en een glow-in-the-dark-fietspad tussen Echten en Ruinen. Ook zijn er relatief veel landwinkels langs de 
fietspaden, die goed combineren met een toeristisch-recreatief bezoek.

Bestedingen en werkgelegenheid
De gemiddelde bestedingen per overnachting zijn in de gemeente De Wolden lager dan het provinciale gemiddelde. 
Deels heeft dit te maken met de structuur van de bedrijven: er zijn relatief weinig ketengebonden bedrijven en relatief 
veel kleinschalige en middelgrote campings. Ook zijn er relatief weinig bedrijven die veel eigen voorzieningen hebben. 
Dergelijke voorzieningen zijn doorgaans ook in de logiesprijs verdisconteerd. Omdat ook de dagrecreatie waarvoor een 
entreeprijs wordt gevraagd relatief bescheiden is zijn de totale bestedingen per inwoner en per vierkante kilometer lager 
dan in andere Drentse gemeenten en onder het landelijk gemiddelde.

Met 5,9% van de directe werkgelegenheid in recreatie en toerisme is de sector, volgens de definitie van de landelijke 
R&T-standaard, minder nadrukkelijk in de gemeente aanwezig dan landelijk (circa 7%) en provinciaal (7,2%).

Vitaliteit en diversiteit toerisme
De gemeente De Wolden beschikt over relatief veel kleinschalige bungalowparken en campings. Het gemiddelde aantal 
eenheden van deze bedrijven is lager dan in de meeste andere Drentse gemeenten. Die kleinschaligheid houdt in 
dat er meestal minder voorzieningen zijn bij de verblijfsbedrijven. Uiteraard hebben deze bedrijven qua gastbeleving 
en kwaliteit wel meerwaarde voor het totaalproduct van de gemeente. De grootste bedrijven bieden vaak wel veel 
eigen voorzieningen aan. De vitaliteit van de grootste bedrijven is bovendien in orde, bij kleinere en middelgrote 
bungalowparken en campings staat deze soms onder druk. Daar staat tegenover dat er diverse hoogkwalitatieve bed 
& breakfasts en solitaire vakantiewoningen zijn, die zich bijvoorbeeld onderscheiden door het luxeniveau, de unieke 
accommodatie of de
landschappelijke inpassing.

De leegstand in de detailhandel (4,0%) bevindt zich onder het landelijk gemiddelde (8,4%).

Waardering toerisme
De waardering voor het verblijfsaanbod is overwegend positief. De hotels en de klein- en grootschalige campings met 
een sterke toeristische functie worden goed gewaardeerd, waardoor het gemiddelde waarderingsniveau hoog. Hoewel 
het dagrecreatieve aanbod bescheiden van omvang is wordt het algemeen gezien goed tot zeer goed beoordeeld, net als 
het gezellige en sfeervolle Ruinen, de cultuurhistorie en de ruime wandel- en fietsmogelijkheden. Hiervoor wordt onder 
meer ook naar Ruinerwold gewezen, dat goed past bij de liefhebber van rust en natuur.
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Sturingsinstrumenten

Steun bevolking aan 
toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in de gemeente 
De Wolden op jaarbasis circa 45. Vergeleken met allerlei 
gemeenten in Nederland is dit niveau aan bezoeken laag. 
Dat blijkt ook uit de vergelijking met bijvoorbeeld de 
gemeente Westerveld. Het aantal dagbezoeken aan de 
kern Ruinen is geraamd op basis van het profiel van het 
aanbod in de gemeente en de ligging ten opzichte van 
het Dwingelderveld. Uit de vergelijking met het aantal 
inwoners komt dan naar voren dat in deze kern het 
aantal bezoeken per inwoner hoger is, ook hoger dan 
in de gemeente Westerveld. Qua toeristisch-recreatieve 
druk komt het echter niet in de buurt van het niveau van 
de zone-Nationale Parken in Westerveld (incl. omliggende 
kernen als Dwingeloo, Diever, Wittelte, Doldersum, 
Wateren, Oude Willem, Lhee etc.), en zeker niet bij 
bijvoorbeeld Giethoorn (ca. 350 bezoeken per jaar per 
inwoner). De drukte is dus op een goed beheersbaar 
niveau.

De spreiding in tijd van het verblijfstoerisme is bepaald 
aan de hand van de methodiek die NBTC Holland 
Marketing ook hanteert en is uitgedrukt op een schaal 
van 0 (perfecte spreiding over het jaar) tot 1 (geen enkele 
spreiding). Vergeleken met enkele andere Drentse 
gemeenten en ook het landelijk gemiddelde is het 
verblijfstoerisme in de gemeente De Wolden nog relatief 
weinig verspreid over het jaar. Enerzijds heeft dit het 
voordeel dat de inwoners slechts in delen van het jaar 
de openbare ruimte hoeven te delen met bezoekers van 
verder weg, anderzijds heeft dit het nadeel dat de basis 
voor de jaarronde exploitatie van voorzieningen (waar 
ook inwoners van profiteren) ontbreekt. Dit komt terug 
in de relatief lage attractiewaarde van het dagrecreatieve 
aanbod in de gemeente.

Van de onderzochte landelijke gemeenten in Drenthe 
realiseert de gemeente De Wolden relatief lage gemiddelde 
opbrengsten aan toeristenbelasting per inwoner, door 
relatief weinig overnachtingen, een verhoudingsgewijs 
laag tarief en een vrijstelling voor kinderen tot 12 jaar. 
Wel is het niveau dat de gemeente De Wolden realiseert 
vergelijkbaar met andere plattelandsgemeenten in 
Nederland. Gemeenten als Westerveld en Borger-Odoorn 
slagen er als typische verblijfsgemeenten in hogere 
opbrengsten per inwoner te realiseren, maar de kosten 
om de openbare ruime op orde te houden zijn naar 
verwachting ook hoger. De gemeente Steenwijkerland 
slaagt daar minder goed in, omdat de gemeente vooral 
veel dagbezoeken trekt.

Aantal dagbezoeken per inwoner

Spreiding over tijd verblijfstoerisme

Raming toeristenbelasting per inwoner

De Wolden (25)

Westerveld (60)

Zone-Nationale Parken 
Westerveld (111)

Ruinen (58)

De Wolden (0,19 m2)

Borger-Odoorn (0,27 m2)

Tynaarlo (0,34 m2)

Westerveld (0,39 m2)

Steenwijkerland (7,7)

Tynaarlo (8,0)

Westerveld (8,7)

De Wolden (8,6)

De Wolden

Ruinen

Westerveld
Zone-Nationale     
Parken Westerveld

45

112

123

170

De Wolden

Steenwijkerland

Westerveld

Borger-Odoorn

De Wolden

Westerveld

Tynaarlo

Nederland

0,37

0,25

0,44 

0,24

€ 15,-

€ 49,-

€ 54,-

€ 14,-
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Toeristisch-recreatieve druk
De toeristisch-recreatieve druk, gemeten aan de hand van densiteit (overnachtingen en bezoeken t.o.v. oppervlakte) en 
intensiteit (overnachtingen en bezoeken t.o.v. aantal inwoners), is op gemeenteniveau zeer bescheiden. Dit geldt zowel 
voor de vergelijking met het aantal inwoners als met de oppervlakte van de gemeente. Tussen gebieden in de gemeente 
zijn wel verschillen te zien. In Ruinen vindt meer toerisme en recreatie plaats, maar de geraamde aantallen overnachtin-
gen en bezoeken aan dit deelgebied zijn per inwoner en per km2 lager dan in andere toeristisch-recreatieve clusters in 
de provincie.

De spreiding van het bezoek over de verschillende seizoenen is minder sterk dan het landelijk gemiddelde. In andere 
Drentse gemeenten is de spreiding over het jaar iets sterker en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, omdat daar 
het aandeel winterharde accommodaties (o.a. hotelkamers en vakantiewoningen) groter is.

Bijdrage aan voorzieningenniveau
Inwoners van de gemeente De Wolden profiteren op enkele manieren van de aanwezigheid van het toerisme in haar 
gemeente. De gemeente herbergt bijvoorbeeld relatief veel vierkante meters aan niet-dagelijkse detailhandel, vergele-
ken met het aantal inwoners. Op andere vlakken, bijvoorbeeld wat betreft vierkante meters restaurants en cafés, is niet 
overal in de gemeente een effect van het toerisme zichtbaar maar bieden ook verblijfstoeristische bedrijven mogelijkhe-
den waar inwoners gebruik van kunnen maken. In sommige delen van de gemeente is de toeristisch-recreatieve sector 
sterker aanwezig en daar hebben inwoners meer mogelijkheden, bijvoorbeeld in Ruinen. De diversiteit van het horeca-
-aanbod is in orde, met aanbod voor meerdere doelgroepen en soms een koppeling aan een bijzondere locatie of een 
onderscheidend gebouw.
 
Het wandel- en fietsnetwerk is op een goed niveau, hiervan wordt met name door inwoners en door verblijfsgasten 
gebruik gemaakt. Het wandelknooppuntennetwerk is in bijna de gehele gemeente uitgerold. Met het Roekpad en het 
Beleefpad Echten-Ruinen zijn er enkele zeer onderscheidende paden. Enkele thematische routes en wandel-/fietseve-
nementen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld (zoals Foodsteps, Reestdal wandelevenement) zijn erop gericht om 
ook spinoff bij lokale bedrijven te genereren, door de koppeling aan lokale foodproducten. Ook veel bedrijven in de 
agrarische sector in de gemeente zijn erop ingericht om gasten te ontvangen, wat voor deze sector een extra verdienste 
betekent.

Neveneffecten
Het aantal vernielingen, misdrijven in de openbare orde en tegen openbaar gezag in de gemeente is onder het niveau 
dat op basis van het aantal inwoners te verwachten valt, en er zijn geen indicaties dat het toerisme hierin een rol speelt. 
Er is bovendien geen grootschalige parkeer- of verkeersdruk. Wel zijn er in Ruinen en bij een enkele dagrecreatieve aan-
bieder in de gemeente enige problemen.

Draagvlak onder bevolking
Het draagvlak onder de bevolking lijkt over het algemeen in orde. Uit gesprekken met enkele vertegenwoordigers uit de 
samenleving komt naar voren dat de voordelen van het toerisme belangrijker zijn dan eventuele nadelen. Het toerisme 
biedt een basis om de cultuurhistorische en landschappelijke diversiteit van de gemeente te tonen, en draagt bij aan 
de instandhouding van voorzieningen in de kleinere kernen. Met name in Ruinen zijn er wel zorgen over de toeristisch-
-recreatieve druk die daar in de afgelopen jaren is ontstaan, door een toename aan (kleinschalige) verblijfsmogelijkhe-
den en door de verbinding met het Dwingelderveld. De mogelijkheden die de gemeente biedt tot participatie worden 
gewaardeerd.
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Sturingsinstrumenten

Oppervlakte
Natura 2000

Footprint ver-
blijfstoerisme 

per km2

Enkele jaren geleden, nog voor de coronacrisis, 
is het aantal unieke bezoekers en bezoeken aan 
natuurgebieden in Drenthe onderzocht. Tijdens dat 
onderzoek zijn twee gebieden in de gemeente De Wolden 
meegenomen, namelijk Boswachterij Ruinen en het 
Reestdal. Deze gebieden komen qua aantallen bezoeken 
per hectare per jaar hoger uit dan bijvoorbeeld Nationaal 
Park Dwingelderveld en het Hunzedal, mede omdat 
de gebieden iets minder omvangrijk zijn. Boswachterij 
Ruinen (ca. 50%) en het Reestdal (ca. 80%) trekken wel 
relatief meer bezoeken van eigen inwoners dan de 
andere gebieden. In deze cijfers zijn de gevolgen van de 
coronacrisis nog niet opgenomen, die voor meer overlast 
(afval, loslopende honden, asociaal gedrag, wandelen 
buiten paden etc.) heeft gezorgd. Deze blijken deels 
veroorzaakt te worden door grotere aantallen, deels 
door het gedrag van de ‘nieuwkomers’, die de regels/
de mores in natuurgebieden niet/onvoldoende kennen 
of zich er minder aan houden. Dit heeft ook tot gevolg 
gehad dat beheerorganisaties bijvoorbeeld de inzet van 
toezichthouders hebben moeten verhogen. Op andere 
plekken, bijvoorbeeld rondom Ruinerwold, wordt veel 
minder druk ervaren.

De footprint van het verblijfstoerisme is vastgesteld aan 
de hand van kengetallen over de gemiddelde uitstoot 
tijdens een overnachting in een accommodatie. Hierbij 
is rekening gehouden met de reis naar de bestemming, 
de activiteiten tijdens het verblijf én de accommodatie. 
De footprint van het verblijfstoerisme per inwoner is in 
De Wolden, voor een plattelandsgemeente, laag, zeker 
in verhouding tot andere sectoren. Een groot deel van 
de verklaring zit in de lagere aantallen overnachtingen, 
maar ook met de activiteiten tijdens een verblijf. De reis 
naar de gemeente is grotendeels met de auto, maar 
belangrijke activiteiten tijdens een verblijf zijn wandelen 
of fietsen. De attractiewaarde vanuit locatiegebonden 
dagrecreatie is namelijk bescheiden.

Het aantal overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk is in de gemeente De Wolden 
relatief laag. Slechts een beperkt aantal bedrijven heeft 
haar inspanningen om te verduurzamen geformaliseerd 
met behulp van een keurmerk. Andere bedrijven kiezen 
hier vaak niet voor, omdat het hebben van keurmerk te 
duur is of te weinig belangrijk voor de uitstraling van het 
bedrijf is. Dat neemt niet weg dat ook deze bedrijven 
inspanningen leveren om delen van het bedrijf te 
verduurzamen, maar vaak meer uit overwegingen van 
kostenbesparing.

Aantal jaarlijkse bezoeken per hectare natuur- en 
recreatiegebieden

Footprint verblijfstoerisme per inwoner

Aandeel overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Publieke/semi-
publieke laadpalen 
per 1.000 inwoners

De Wolden (93.000 kg.)

Westerveld 
(164.000 kg.)

Tynaarlo (108.000 kg.)

Nederland 
(122.000 kg)

De Wolden (0,94)

Westerveld (1,12)

Tynaarlo (1,37)

Steenwijkerland (1,05)

Westerveld (38,5%)

De Wolden (0,4%)

Tynaarlo (6,4%)

Steenwijkerland (36,4%)

Boswachterij 
Ruinen

Reestdal 
Nationaal Park 
Dwingelderveld

Hunzedal 

802

649

913

338

De Wolden

Westerveld

Tynaarlo

Borger-Odoorn

867 kg.

2.361 kg.

469 kg.

1.901 kg.

De Wolden

Tynaarlo

Westerveld

Steenwijkerland

5-10%

30-35%

15-20%

0%
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Footprint toerisme
De gemeente De Wolden scoort als gemeente zeer goed op de landelijke duurzaamheidsindex. Ook is de luchtkwaliteit 
(stikstofdioxide/fijnstof) in de gemeente relatief goed. De footprint waar het toerisme voor zorgt is, vergeleken met het 
aantal inwoners en de oppervlakte, bescheiden. Dit heeft vooral te maken met de omvang van het verblijfstoerisme. Ook 
is de footprint van het toerisme in verhouding tot andere sectoren bescheiden. Wel beschikt de gemeente, gelet op het 
aantal inwoners, voorlopig minder dan gemiddeld over publieke of semipublieke laadpalen. Met de provincie Groningen 
is een convenant gesloten om in elke kern in de gemeente laadpalen te installeren.

Kwaliteitsbehoud erfgoed, natuur en landschap
De gemeente is landschappelijk zeer divers. Alle Drentse landschapstypen komen in de gemeente terug, wat leidt tot 
zeventien zeer waardevolle cultuurlandschappen. De cultuurhistorische waarde is dus hoog, net als het aandeel van het 
gemeentelijk oppervlak aan bos en natuurlijk terrein. De gebieden zijn echter geen onderdeel van het Natura 2000-net-
werk. 

Het aantal bezoeken aan de meest bezochte natuurgebieden in de gemeente, Boswachterij Ruinen en het Reestdal, is 
in verhouding tot vergelijkbare gebieden relatief hoog. Een verklaring is te vinden in de omvang van deze gebieden, die 
iets minder omvangrijk zijn dan gebieden elders. Wel zijn deze bezoeken lokaler van karakter dan aan bijvoorbeeld de 
gebieden in de gemeente Westerveld. Het aantal belevingselementen blijft ook nog wat achter ten opzichte van andere 
gebieden, al zijn hier wel stappen in gezet in de afgelopen jaren. Ook in andere delen van de gemeente zijn, mede via 
burgerinitiatieven, de voorzieningen verbeterd. In coronajaar 2020 is het bezoek verder toegenomen. De beheerorga-
nisaties ervaren dat bezoekers te weinig afweten van de regels die gelden in het gebied. Dit leidt soms tot fricties. Te 
intensief gebruik, mede door toerisme, kan leiden tot een afbreuk aan ecologische kwaliteit. 

In de gemeente zijn diverse aanbieders die verblijfstoerisme aanbieden in plaatselijk erfgoed. Deze aanbieders mikken 
op doelgroepen die voorkeur hebben voor kleinschalig toerisme en die doorgaans een hoger bestedingsprofiel hebben. 
Ruinen profileert zich met haar cultuurhistorie en erfgoed (Heerlyckheid Ruinen) en ook elders in de gemeente worden 
koppelingen gemaakt tussen erfgoed en recreatie & toerisme (o.m. openluchttheaterstuk rondom Mina Koes). Daar-
naast zijn er enkele havezates, zoals Huis te Echten.

Duurzaamheid R&T-sector
In de gemeente zijn twee verblijfsrecreatieve bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk. Dit sluit niet uit dat ook ande-
re bedrijven maatregelen doorvoeren ter bevordering van de duurzaamheid, maar het resulteert (vooralsnog) niet in een 
keurmerk. In de gemeente is bijvoorbeeld de meest duurzame Bed & Breakfast van de provincie. Uit gesprekken met 
ondernemers komt naar voren dat ook andere bedrijven (pragmatische) maatregelen hebben genomen om hun bedrijf 
te verduurzamen en dit ook enigszins tot soms zelfs zeer belangrijk vinden in de bedrijfsvoering. De algemene indruk 
is echter dat nog niet alle bedrijven volledig aanhaken, en dat vooral het gebruik van lokale producten belangrijk wordt 
gevonden.

Duurzaamheidsbeleid gericht op toerisme
De gemeente beschikt over duurzaamheids- of vergelijkbaar beleid en de doelen hierin zijn SMART geformuleerd. Wel 
is er relatief weinig aandacht voor toerisme. De gemeente haakt wel aan in regionale of provinciale trajecten om ook 
toerisme te verduurzamen, zoals in de regiodeal met de regio-Zwolle (o.a. smart mobility, visitor management) en in 
project Vitale Vakantieparken van de provincie Drenthe. Er is daarnaast wel enige integraliteit tussen de beleidsvelden 
duurzaamheid en toerisme, maar in de gesprekken met de sector lijkt duurzaamheid nog geen hot issue. De informatie-
verstrekking vanuit de gemeente aangaande verduurzaming en subsidies waarop bedrijven aanspraak kunnen maken 
lijkt relatief beperkt. Daar staat tegenover dat vanuit de samenleving wel verschillende initiatieven lopen die door de 
gemeente worden ondersteund.
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Economie OmgevingSamenleving

• Ga door met de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product. Op economisch vlak blijft de 
gemeente De Wolden nog wat achter op de meeste andere Drentse gemeenten, vooral omdat het totale 
aanbod kleiner is en het toerisme gemiddeld gezien kleinschaliger is. In het noordelijk deel van de gemeente, 
in Ruinen, is de impact van toerisme en recreatie wel groot. Vanuit de samenleving is er draagvlak voor 
toerisme en recreatie en de toeristisch-recreatieve druk is op gemeenteniveau zeer laag. Om die redenen 
bevelen wij aan om het toeristisch-recreatieve product door te ontwikkelen. Het huidige “ja, mits…”-beleid 
van de gemeente sluit hierop aan.

• Bevorder de spreiding van (kleinschalig) toerisme over de gemeente. Het is wel raadzaam om zo veel 
mogelijk spreiding over de gemeente na te streven, zodat de positieve effecten op het voorzieningenniveau 
voor inwoners ook verder verspreid raken en niet beperkt blijven tot met name Ruinen. Bij het totaalproduct 
van de gemeente en het karakter van delen van het landschap passen kleinschalige ontwikkelingen het 
beste, dus hierin dient een goede balans te worden gevonden.

• Zet de ingezette lijn met beleving van natuur, landschap en cultuurhistorie voort. De huidige 
verblijfsgast is met name gericht op natuur en landschap, echt grote attracties kent de gemeente niet. De 
ligging ten opzichte van het Dwingelderveld en het Holtingerveld in de gemeente Westerveld is daarvoor 
ideaal. Maar De Wolden is landschappelijk en cultuurhistorisch zeer divers en heeft zelf dus ook veel te 
bieden. Er zijn in de afgelopen jaren al diverse stappen gezet om de belevingswaarde van de gemeente 
door middel van wandel- en fietsroutes te vergroten, nu is het zaak om de positionering van de gemeente te 
verbijzonderen om daarmee beter in beeld te geraken bij de potentiële gast. 

• Werk met arrangementen en evenementen verder aan de positionering van de gemeente. Meer (en 
beter bestedend) bezoek genereren is mogelijk door in te zetten op specifieke deelmarkten. Een koppeling 
van bijvoorbeeld Woldens erfgoedaanbod (zoals enkele havezaten) aan nabijgelegen aanbieders met een 
bovenregionale uitstraling (zoals Beeldentuin de Havixhorst) ligt voor de hand. Daarnaast biedt food kansen 
om De Wolden meer onderscheidend vermogen te geven. De gemeente neemt al een leidende positie in de 
provincie in als het gaat om food met o.m. Dubbel Drents en evenementen als de Perenpluk. Door slimme 
combinaties te zoeken kan de gemeente profiel ontwikkelen als de Drentse gemeente waar cultuurhistorie 
en erfgoed, natuur en food samenkomen.

• Richt het vizier ook op inwoners van de regio. Het is niet altijd nodig om het vizier op bezoekers van 
verder weg te richten. Door de ligging naast kleine en middelgrote steden als Meppel en Hoogeveen zijn er 
ook kansen om regiobezoekers vaker naar de gemeente te krijgen en hen meer te laten besteden tijdens 
zo’n bezoek, in de horeca, bij de landwinkels, tijdens evenementen en bij de kleinschalige musea.

• Verbreed de ingezette verduurzaming van recreatie en toerisme. De gemeente zet op allerlei manieren 
al in op het vermarkten van lokale (food-)producten en sluit aan in regionale en provinciale trajecten, 
bijvoorbeeld ter bevordering van smart mobility. Ook enkele aanbieders in de gemeente zijn sterk met 
verduurzaming van het bedrijf bezig, andere aanbieders blijven echter nog achter. Ga hiermee als gemeente, 
eventueel in regionaal of provinciaal verband, mee aan de slag. 

• Houd bij de aanbodmix rekening met effecten op vitaliteit. De gemeente De Wolden kent enkele grotere 
verblijfsrecreatieve bedrijven die tot de betere bedrijven van Drenthe behoren, maar kent ook diverse 
minder vitale campings en bungalowparken. Het is belangrijk dat de vitaliteit van deze grotere bedrijven 
optimaal blijft, omdat zij met bestedingen van hun gasten en eigen voorzieningen de belangrijkste bijdrage 
leveren aan het voorzieningenniveau van de inwoners van De Wolden. Het is dus zaak om in de aanbodmix 
op een gezonde verhouding tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven na te streven. 
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Achtergrond van het model 
Het Dashboard Impact Toerisme is door ZKA Leisure Consultants ontwikkeld om de bredere impact van toerisme en 
recreatie inzichtelijk te maken. Dat effect beperkt zich niet tot de economie, maar heeft, zeker op plaatsen waarin het 
toerisme sterk vertegenwoordigd is, ook invloed op de samenleving en de (ruimtelijke) omgeving. Tot nog toe is de 
economische invloed vaak het meest tastbaar, de effecten op de samenleving en de omgeving zijn vaak minder
gekwantificeerd beschikbaar. Dat ertoe heeft geleid dat ZKA een stap verder is gegaan door de drie dimensies waarop 
toerisme en recreatie impact hebben (Economie, Samenleving en Omgeving) te vertalen in circa 70 indicatoren. Deze 
indicatoren zijn gegroepeerd in thema’s, die samen de drie dimensies vormen.

Elke indicator krijgt een score aan de hand van een objectieve schaal, gebaseerd op benchmarks met circa 70-75 andere 
bestemmingen (kernen of gemeenten). Hierbij wordt rekening gehouden met het karakter van een gebied: voor een 
plattelandsgemeente gelden bij diverse indicatoren andere grenswaarden dan voor stedelijke gemeenten. De weging 
van de individuele scores leidt tot een rapportcijfer per dimensie. Een hoger rapportcijfer impliceert dat de situatie beter 
is: als twee gebieden een 8,0 en een 6,0 scoren op toeristisch-recreatieve druk, dan is de druk dus hoger in het gebied 
met het lagere rapportcijfer.

Afbakening
Het onderzochte gebied in dit dashboard betreft de gemeente De Wolden. Bij sommige indicatoren is een onderscheid 
gemaakt tussen de resultaten op gemeenteniveau en de resultaten voor de kern Ruinen, waar de meeste toeristisch-
recreatieve activiteiten in De Wolden plaatsvinden. De resultaten hebben betrekking op het jaar 2019, maar daar waar 
mogelijk wordt inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis. De resultaten voor de gemeente De Wolden zijn 
gebenchmarkt met andere gemeenten. In de keuze voor benchmarkgemeenten is per onderwerp rekening gehouden 
met een drietal factoren: 1. de ligging ten opzichte van De Wolden, 2. het karakter van de benchmarkgemeente, en 3. 
opvallende benchmarkwaarden. Hierdoor is niet altijd gekozen voor dezelfde benchmarkgemeenten.

Bronnen en methodieken
De indicatoren, thema’s en dimensies zijn beoordeeld aan de hand van diverse bronnen en methodieken. Eén van de 
gehanteerde bronnen is de Monitor Toerisme Drenthe 2019, opgesteld door Ecorys in opdracht van Recreatieschap 
Drenthe. Daarnaast zijn diverse (openbare) databronnen van onder meer het CBS, Stichting LISA, Locatus, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap ingezet, en heeft ZKA Leisure Consultants eigen 
onderzoek uitgevoerd en diverse beleidsdocumenten bestudeerd. Bij diverse indicatoren wordt aangesloten bij de 
meetwijze die door het Data en Development Lab (CELTH, CBS, NBTC) in de Staat van bestemming Nederland wordt 
gehanteerd. Aanvullend op het bureauonderzoek zijn interviews uitgevoerd met enkele ondernemers in het verblijfs- en 
dagtoerisme, met drie natuurbeheerorganisaties, en met enkele inwoners en/of vertegenwoordigers van dorpsraden in 
de gemeente. Laatstgenoemde interviews zijn uitgevoerd om een eerste indruk van het draagvlak onder de bevolking 
van recreatie en toerisme te krijgen. Tevens heeft een sessie met ambtenaren van de gemeente plaatsgevonden. Een 
gedetailleerde bronnenlijst is opvraagbaar bij ZKA Leisure Consultants of bij de gemeente De Wolden.
 
Copyright 
Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van deskundig onderzoek. Onderhavig rapport 
bevat een weergave en interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen toegestaan om (delen van) 
het rapport en gehanteerde methodieken en modellen te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren zolang ZKA 
Leisure Consultants als maker van het werk wordt vermeld en het werk niet commercieel wordt gebruikt.

Vormgeving en beelden
De vormgeving is verzorgd door Studio Meesterwerk. De foto’s in deze rapportage zijn van diverse bronnen. Sommige 
foto’s zijn aangeleverd door de gemeente Westerveld, sommige foto’s zijn afkomstig uit de beeldbank van Marketing 
Drenthe, enkele foto’s zijn rechtenvrij of eigen werk.

Bronvermelding foto’s: 
Brink Ruinen op pagina 1: via website Heerlyckheid Ruinen, www.ruinen.nl/is/home-4
Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe op pagina 1: via website https://www.drenthe.nl/locaties/821533348/speel-en-
ijsboerderij-de-drentse-koe
Artizzl Media: pagina 1 foto Boshuijs Echten, via website https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/33355/oude-kantoor-
staatsbosbeheer-in-bodwachterij-ruinen-is-nu-t-boshuys/
Vakantiepark Westerbergen op pagina 2: via website https://www.bungalowspecials.nl/bungalows/vakantiepark_
westerbergen.html
CH De Wolden op pagina 3: via website https://www.drenthe.nl/evenementen-activiteiten/234365380/ch-de-wolden-csi-
zuidwolde-1
Leonie Wiers: pagina 5 en 9
Huize Echten op pagina 7: via website https://www.cultureeldewolden.nl/echten
Anneke Bloema: pagina 8
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