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OmgevingSamenlevingEconomie

Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen Aandeel
werkgelegenheid

De totale bestedingen aan recreatie en toerisme per inwoner 
zijn in de gemeente Tynaarlo relatief laag in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde. Ook als wordt gefocust op 
het gebied waar meer toerisme en recreatie aanwezig is 
(Zuidlaren e.o.), zijn de bestedingen per inwoner relatief laag 
in verhouding tot bijvoorbeeld gemeenten als Borger-Odoorn 
en Westerveld. Dit heeft deels te maken met het relatief vaste 
karakter van het toerisme in de gemeente (jaarplaatsen, 
tweede woningen), deels met het hogere aantal inwoners.

De leegstand is bepaald door het aantal vierkante meters 
leegstand te vergelijken met het aantal vierkante meters in de 
niet-dagelijkse detailhandel. De leegstand in de gemeente Ty-
naarlo is laag in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Tus-
sen de kernen zijn echter wel verschillen zichtbaar. In Zuidlaren 
is de leegstand erg laag, mede door het specialistische karakter 
van de winkels en de aantrekkingskracht die deze hebben op 
toeristen. In andere kernen, zoals Eelde, Paterswolde en Vries is 
wel enige leegstand.

De gemeente Tynaarlo beschikt over acht hotels. De helft 
van deze hotels heeft meer dan 50 kamers, terwijl de andere 
helft juist heel kleinschalig is. Het gemiddelde aantal kamers 
per hotel is relatief hoog, zeker in vergelijking tot het landelijk 
gemiddelde (30, exclusief Amsterdam). Meer dan andere 
gemeenten slagen hotels in de gemeente Tynaarlo erin de 
zakelijke markt te bedienen, met name de hotels dichtbij 
Groningen. De strategisch gunstige ligging van de gemeente 
zorgt er ook voor dat de samenstelling van de markt meer 
op die van stedelijke gemeenten lijkt dan die van landelijke 
gemeenten, met diverse ketengebonden bedrijven (Fletcher 2x, 
Van Der Valk). In het licht van de nasleep van de coronacrisis 
en aanbodontwikkelingen in de Provincie Groningen is het 
belangrijk om de ontwikkelingen op deze verblijfsmarkt goed 
te monitoren.

Toeristisch-recreatieve bestedingen per inwoner

Leegstand detailhandel

Aantal kamers per hotel

Tynaarlo

Zuidlaren e.o.

Borger-Odoorn

Westerveld

Tynaarlo

Borger-Odoorn

Coevorden

Nederland

Tynaarlo
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Nederland 
excl. Amterdam
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Overnachtingen en bezoeken
De gemeente Tynaarlo realiseerde in 2019 ongeveer 330.000 overnachtingen. Daarmee kon de gemeente na Hoogeveen 
en Meppel rekenen op het laagste aantal overnachtingen in de Provincie Drenthe. De overnachtingen zijn onevenredig 
over de gemeente verdeeld: naar schatting 75% van de overnachtingen vindt plaats in Zuidlaren en omliggende 
kernen als Midlaren, Zeegse, Tynaarlo, Taarlo, Oudemolen en Vries. Dit zijn de kernen die in de invloedssfeer van het 
Zuidlaardermeer en Nationaal Park Drentsche Aa liggen. Andere delen van de gemeente trekken veel minder toerisme.

Er werden in 2019 ongeveer 1,7 miljoen dagbezoeken afgelegd. Eén van de belangrijkste motieven was wandelen 
en fietsen, onder meer door de ligging aan het Pieterpad en Nationaal Park Drentsche Aa. Ook evenementen als het 
Bloemencorso in Eelde en de Zuidlaardermarkt creëren spin-off voor regionale bedrijven. Ander dagrecreatief aanbod 
in de gemeente is onder meer Speelpark Sprookjeshof in Zuidlaren en Museum de Buitenpaats in Eelde. Daarnaast 
zijn er enkele kleinschalige musea en is er in de zone Eelde-Paterswolde een landgoederenzone. Ook rondom Geopark 
de Hondsrug, dat Groningen met Drenthe verbindt en deels in de gemeente is gelegen, zijn allerlei ontwikkelingen. 
Helemaal aan de noordzijde begrenst het Paterswoldsemeer de gemeente.

Bestedingen en werkgelegenheid
De gemiddelde bestedingen per overnachting zijn in de gemeente Tynaarlo relatief hoog door het hoge aandeel 
overnachtingen in hotels. Met name in het noordelijke deel van de gemeente bevinden de hotels zich in de invloedssfeer 
van Groningen, waardoor relatief veel zakelijke vraag wordt getrokken. Deze gasten zijn doorgaans bereid hogere 
kamerprijzen te betalen dan toeristische gasten. De totale bestedingen aan recreatie en toerisme zijn, afgezet tegen het 
aantal inwoners en het oppervlak van de gemeente, relatief laag. Dit is omdat toerisme en recreatie maar in delen van 
de gemeente aanwezig zijn en zeer grootschalige locatiegebonden attracties/musea ontbreken.

Desalniettemin is recreatie en toerisme met 10,7% van de (directe) werkgelegenheid relatief sterk vertegenwoordigd in 
de gemeente, sterker dan landelijk (circa 7%). Naar verwachting speelt Groningen Airport Eelde hier ook een rol in.

Vitaliteit en diversiteit toerisme
In de gemeente Tynaarlo is bijna tweederde van de eenheden op campings en vakantieparken een vaste plaats (tweede 
woning, jaarplaats, seizoenplaats). Daarmee heeft het verblijfstoerisme een aanmerkelijk vaster karakter dan in de 
meeste andere Drentse gemeenten. Ook grotere (ketengebonden) bedrijven zijn deels gericht op vast verblijfstoerisme. 
Uit een aanbodscan ontstaat de indruk dat de vitaliteit van de bedrijven gemiddeld is. Met de transformatie van De 
Zeegser Duinen naar luxe vakantiepark heeft het aanbod recentelijk een impuls gehad. De campings en vakantieparken 
zijn relatief kleinschalig, terwijl de hotels in de gemeente (door de ligging tussen Assen en Groningen) juist relatief 
grootschalig zijn.

De leegstand in de detailhandel (2,8%) in de gemeente is zeer laag, en duidelijk onder het landelijk gemiddelde (8,4%).

Waardering toerisme
De gast waardeert het verblijfstoeristisch aanbod in de gemeente Tynaarlo minder dan in enkele andere gemeenten 
in Drenthe. Met name enkele grotere campings en vakantieparken preseteren op dit vlak minder goed, kleinschalige 
aanbieders juist wel. De waardering voor het dagrecreatieve aanbod is groter, net als voor de landschappelijke 
kwaliteiten en karakteristieke brinkdorpen als Vries en Zuidlaren. Nationaal Park Drentsche Aa is in 2020 door lezers van 
het Dagblad van het Noorden uitgeroepen tot mooiste plekje van Drenthe en Groningen.
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Sturingsinstrumenten

Steun bevolking aan 
toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in de gemeente 
Tynaarlo op jaarbasis circa 50. Vergeleken met allerlei 
gemeenten in Nederland is dit niveau aan bezoeken 
laag. Dat blijkt ook uit de vergelijking met bijvoorbeeld 
de gemeente Westerveld. In het meer toeristische 
deel van de gemeente is het aantal dagbezoeken per 
inwoner weliswaar iets hoger, maar nog steeds onder het 
niveau van de gemeente Westerveld en ruim onder het 
niveau van de kern Borger (incl. omliggende kernen als 
Drouwen, Buinen, Ees etc.).

Afgezet tegen de oppervlakte kent de gemeente Tynaarlo
relatief weinig overnachtingen. Deels komt dit door
het gebrek aan toerisme in met name het westelijke
deel van de gemeente. Als naar de meer toeristische
gebieden wordt gekeken (Zuidlaren, de kern Tynaarlo,
Zeegse, Vries, NP Drentsche Aa, Zuidlaardermeer), dan
valt op dat het aantal overnachtingen per vierkante
kilometer nog steeds relatief bescheiden is en op het
niveau van Westerveld. Ook in Westerveld zijn er echter
delen die iets meer overnachtingen herbergen. Een
belangrijk verblijfstoeristisch cluster in de Provincie is
rondom Borger, en daar is het aantal overnachtingen per
vierkante kilometer veel hoger. Daar geldt echter dat
de druk beheersbaar is.

Van de onderzochte landelijke gemeenten in Drenthe 
realiseert de gemeente Tynaarlo de laagste gemiddelde 
opbrengsten aan toeristenbelasting per inwoner. Hierin 
speelt mee dat de gemeente minder overnachtingen 
genereert dan de andere gemeenten in de Provincie, maar 
ook iets meer inwoners heeft door haar ligging vlakbij de 
steden Groningen en Assen. De gemeenten Westerveld en 
Borger-Odoorn slagen er als typische verblijfsgemeenten 
wel in hoge opbrengsten per inwoner te realiseren, maar 
de kosten om de openbare ruime op orde te houden zijn 
naar verwachting ook hoger.

Aantal dagbezoeken per inwoner

Aantal overnachtingen per km2

Raming toeristenbelasting per inwoner

Tynaarlo (10)

Borger-Odoorn (49)

Borger e.o. (138)

Zuidlaren e.o. (17)

Tynaarlo (0,34 m2)

Westerveld (0,39 m2)

Coevorden (0,45 m2)

Borger-Odoorn (0,27 m2)

Steenwijkerland (7,7)

Coevorden (8,2)

Borger-Odoorn (8,4)

Tynaarlo (8,0)

Tynaarlo

Zuidlaren e.o. 

Westerveld

Borger e.o. 

Tynaarlo

Zuidlaren e.o. 

Westerveld

Borger e.o. 

Tynaarlo

De Wolden  

Westerveld

Borger-Odoorn 

2.236

4.161

4.395 

11.763

€ 12,-

€ 49,-

€ 54,-

€ 15,-

50
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169
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Toeristisch-recreatieve druk
De toeristische 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 Zuidlaren en de kernen rondom Zuidlaren vindt meer toerisme en recreatie plaats, maar de 
geraamde aantallen overnachtingen en bezoeken aan dit deelgebied zijn per inwoner en per km2 nog steeds lager dan 
bijvoorbeeld in de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn.

Ten opzichte van enkele andere gemeenten in Drenthe is het verblijfstoerisme relatief goed verspreid over het jaar, 
door het grote aandeel winterharde accommodaties (hotelkamers, B&B’s, groepsaccommodaties en vakantiewoningen). 
De ligging aan het Pieterpad zorgt ervoor dat ook in het laagseizoen gasten naar de gemeente komen. Er blijft wel enig 
seizoenseffect, mede door de ligging van enkele grote bedrijven aan de meren in de gemeente.

Voorzieningenniveau
Inwoners van de gemeente Tynaarlo profiteren ten dele van de aanwezigheid van het toerisme in haar gemeente. De 
gemeente herbergt bijvoorbeeld relatief veel vierkante meters aan restaurants en cafés. Deels heeft dit te maken met de 
sociaaleconomische kracht van de inwoners van de gemeente, deels met de toeristisch-recreatieve kracht van delen van 
de gemeente. De diversiteit van het horeca-aanbod is ook in orde, met aanbod voor iedere doelgroep (incl. een sterren-
restaurant) en in diverse omgevingen (in centrum brinkdorp, aan het water, in de natuur). In Zuidlaren springt ook de 
diversiteit van het winkelaanbod eruit, maar op andere plaatsen in de gemeente is dit (veel) minder. Op gemeenteniveau 
is daardoor het effect neutraal.
 
Het basisniveau van het wandel- en fietsnetwerk is op orde, maar er zijn diverse geluiden dat met name de oost-west-
verbindingen in de gemeente extra aandacht verdienen. Deze zijn minder ontwikkeld door de noord-zuidrichting van het 
Noord-Willemskanaal en de beekdalenstructuur. Er zijn diverse routes (naast het Pieterpad) die de natuur en cultuurhis-
torie van de gemeente tonen (o.a. Knapzakroutes).

Neveneffecten
Het aantal vernielingen, misdrijven in de openbare orde en tegen openbaar gezag in de gemeente is licht boven het ni-
veau dat op basis van het aantal inwoners te verwachten valt, maar er zijn geen indicaties dat het toerisme hierin een rol 
speelt. Op het vlak van parkeren zijn er op sommige plaatsen indicaties van overlast (bijvoorbeeld op de Brink in Zeeg-
se), maar rondom Nationaal Park Drentsche Aa zijn juist wel voldoende voorzieningen.

Draagvlak onder bevolking
Het draagvlak onder de bevolking lijkt over het algemeen groot. Uit gesprekken met enkele vertegenwoordigers uit de 
samenleving ontstaat het beeld dat de voordelen van toerisme en recreatie belangrijker zijn dan eventuele nadelen. Met 
name de kern Zuidlaren is zeer levendig. Er zijn wellicht enkele problemen met het verkeer aldaar, maar die zijn niet 
per definitie aan het toerisme te relateren. Ook wordt hier geen grote drukte ervaren, zeker niet voor langere perioden 
in het jaar. In het (noord-)westelijk deel van de gemeente is toerisme minder nadrukkelijk aanwezig. Hierdoor is er ook 
geen overlast maar levert het ook minder voordelen op wat betreft voorzieningen. Het gebied functioneert met name als 
woonomgeving voor gezinnen waarvan de ouders in Groningen werkzaam zijn. Nationaal Park Drentsche Aa wordt door 
de vertegenwoordigers niet als te druk beschouwd. De mogelijkheden die de gemeente biedt tot participatie worden 
bovendien gewaardeerd.
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Sturingsinstrumenten

Oppervlakte
Natura 2000

Footprint ver-
blijfstoerisme 

per km2

Publieke/semi-
publieke laadpalen 
per 1.000 inwoners

Enkele jaren geleden, nog voor de coronacrisis, 
is het aantal unieke bezoekers en bezoeken aan 
natuurgebieden in Drenthe onderzocht. Nationaal 
Park Drentsche Aa komt qua aantallen bezoeken 
per hectare per jaar niet aan het bezoekniveau 
van Nationaal Park Dwingelderveld, maar vanuit 
landschapsbeheerorganisaties komen geluiden dat het 
bezoek én de overlast wel is toegenomen. In deze cijfers 
zijn bovendien 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. 
Het aantal jaarlijkse bezoeken per hectare aan enkele 
andere gebieden, zoals het Hunzedal en Peizermaden, is 
lager dan in het Nationaal Park Drentsche Aa.

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 Tynaarlo, voor een landelijke gemeente, 
zeer bescheiden. Dit heeft grotendeels met de lagere 
aantallen overnachtingen te maken, maar ook met de 
activiteiten tijdens een verblijf. De reis naar de gemeente 
is grotendeels met de auto, maar daarna wordt ook 
het openbaar vervoer gebruikt (i.v.m. de ligging ten 
opzichte van Groningen) en gaat de gast wandelen 
of fietsen. Sowieso geldt dat de footprint van het 
verblijfstoerisme zeer bescheiden is in verhouding tot 
andere bedrijfstakken.

Naar schatting een derde van de overnachtingen 
in de gemeente vindt plaats bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk. Ook in de gemeente Borger-
Odoorn geldt dit aandeel, de gemeente Tynaarlo presteert 
hiermee wel beter dan de gemeenten Westerveld en 
Steenwijkerland, die ook nationale parken binnen hun 
gemeentegrenzen hebben. In de gemeente Tynaarlo zijn 
het vooral grotere ketenbedrijven die over een keurmerk 
beschikken. Hoewel voor veel bedrijven een keurmerk 
vooral een bewijs is aan de gasten dat er stappen worden 
gezet op het vlak van duurzaamheid zijn meer bedrijven 
met de verduurzaming van hun aanbod bezig, bijvoorbeeld 
met waterbesparing, energieopwekking en het gebruik 
van biologische en/of streekproducten. Voor sommige 
aanbieders is het zelfs een belangrijk onderdeel van hun 
onderscheidend vermogen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om kleinschalige accommodaties (B&B’s en solitaire 
vakantiewoningen).

Footprint verblijfstoerisme per inwoner

Aandeel overnachtingen bij bedrijven met een 
duurzaamheidskeurmerk

Tynaarlo (108.000 kg.)

Borger-Odoorn 
(175.000 kg.)

Nederland 
(122.000 kg)

Westerveld 
(164.000 kg.)

Tynaarlo (1,39)

Borger-Odoorn (0,70)

Coevorden (0,65)

Emmen (0,92)

Borger-Odoorn (0,8%)

Tynaarlo (6,4%)

Westerveld (38,5%)

Emmen (6,4%)

Tynaarlo

De Wolden

Westerveld

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Borger-Odoorn

Westerveld

Steenwijkerland

Aantal jaarlijkse bezoeken per hectare natuur- en 
recreatiegebieden

Nationaal Park 
Drentsche Aa

Hunzedal 

Peizermaden

Nationaal Park
Dwingelderveld

531

338

397

649

469 kg.

2.361 kg.

867 kg.

1.901 kg.

30-35%

15-20%

30-35%

0%
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Footprint toerisme
De gemeente Tynaarlo scoort als gemeente goed op de landelijke duurzaamheidsindex. Ook is de luchtkwaliteit (stik-
stofdioxide/fijnstof) in de gemeente relatief goed. De footprint waar het verblijfstoerisme voor zorgt is, vergeleken met 
het aantal inwoners en de oppervlakte, bescheiden. Dit heeft vooral te maken met de omvang van het verblijfstoerisme. 
Ten opzichte van andere bedrijfstakken is de footprint van het verblijfstoerisme zeer bescheiden. De gemeente beschikt, 
gelet op het aantal inwoners, minder dan het landelijk gemiddelde over publieke of semipublieke laadpalen, maar pres-
teert wel duidelijk beter dan de meeste andere Drentse gemeenten.

Kwaliteitsbehoud erfgoed, natuur en landschap
Met het Zuidlaardermeer, het Paterswoldsemeer en haar beekdalenstructuur is de gemeente relatief waterrijk. Belang-
rijk qua bezoeken is Nationaal Park Drentsche Aa, dat net als het Hunzedal tot de tien best bezochte gebieden van Dren-
the hoort. Het aantal bezoeken aan met name het Nationaal Park is hoog vergeleken met de omvang van het gebied, 
mede door de strategische ligging tussen Assen en Groningen in. De gemeente functioneert ten dele als achtertuin voor 
inwoners van de twee steden. Te intensief gebruik, mede door toerisme, leidt tot een afbreuk aan ecologische kwaliteit. 
In coronajaar 2020 is het bezoek verder toegenomen. De landschapsbeheerorganisaties ervaren dat bezoekers te weinig 
afweten van de regels die gelden in het gebied. Dit leidt soms tot fricties.

Cultuurhistorie en erfgoed zijn belangrijk in de gemeente. Tynaarlo is onderdeel van UNESCO Geopark de Hondsrug, en 
beschikt aansluitend op het Paterswoldsemeer over een landgoederengordel. Deze dragen bij aan de profilering van de 
gemeente, maar worden nog niet ten volle benut. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de verhalen rondom het Meisje van 
Yde en de prijs die Zuidlaren in 2014 kreeg als Groenste Dorp van Europa. In het verblijfstoerisme zijn wel enkele (klein-
schalige) aanbieders die gebruik maken van erfgoed. 

Duurzaamheid R&T-sector
In de gemeente zijn twee verblijfsrecreatieve bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk, beide met een Green Key 
Goud-keurmerk. Dit sluit niet uit dat ook andere bedrijven maatregelen doorvoeren ter bevordering van de duurzaam-
heid, maar het resulteert (vooralsnog) niet in een keurmerk. Uit gesprekken met ondernemers komt naar voren dat 
meerdere bedrijven (pragmatische) maatregelen hebben genomen om hun bedrijf te verduurzamen en dit ook enigszins 
tot zeer belangrijk vinden in de bedrijfsvoering. De meest voorkomende maatregelen zijn ter bevordering van waterbe-
sparing, eigen energieopwekking/energieneutraliteit en het gebruik van biologische en/of streekproducten.

Duurzaamheidsbeleid gericht op toerisme
De gemeente beschikt over eigen duurzaamheids- of vergelijkbaar beleid, maar de doelen hierin zijn niet SMART gefor-
muleerd. Er is wel enige aandacht voor toerisme. De gemeente is daarnaast betrokken bij enkele regionale en/of provin-
ciale trajecten ter verduurzaming van de sector, zoals het traject Vitale Vakantieparken, het traject duurzaam toerisme 
in de Nationale Parken en het Koploper-project ter verduurzaming van mkb-bedrijven. Het effect op de R&T-sector van 
laatstgenoemd traject lijkt overigens relatief beperkt. Er is ten slotte enige integraliteit tussen de beleidsvelden duur-
zaamheid en toerisme.
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• Werk aan een passende doorontwikkeling van recreatie en toerisme. Op economisch vlak blijft de 
gemeente Tynaarlo nog wat achter op de meeste andere Drentse gemeenten, vooral vanwege de onevenredige 
verdeling van het aanbod over de gemeente en de kleinschaligheid van het toeristisch product. Met name in 
Zuidlaren en omliggende kernen is de impact van het toerisme op de economie groter. Vanuit de samenleving is 
er voldoende 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, maar wel op 
een manier die past bij de ligging en het karakter van de gemeente.

• Versterk de functie als achtertuin van Assen en Groningen. Belangrijk voor Tynaarlo is de ligging tussen 
Assen en Groningen. Dit heeft invloed op het karakter van de gemeente, en biedt tevens kansen. Tynaarlo 
heeft nu al deels de functie als achtertuin van beide steden, mede door de landschappelijke diversiteit. Met 
een fijnmazig en hoogkwalitatief routenetwerk (incl. voldoende voorzieningen op strategische punten en 
goede oost-westverbindingen) kunnen deze bezoekers een economische bijdrage leveren en daarmee het 
voorzieningenniveau voor inwoners van de gemeente Tynaarlo in stand houden of uitbreiden.   

• Zet nog meer in op kleinschalig en hoogwaardig toerisme. De huidige verblijfsgast bezoekt Tynaarlo op dit 
moment vooral vanwege het landschap. Het Nationaal Park Drentsche Aa, en de landgoederengordel en de 
ligging aan de meren zijn de belangrijkste assets, en allen zijn op relatief beperkte afstand van elkaar. Bij dit 
profiel past vooral meer kleinschalig en hoogwaardig toerisme, waar goede randvoorwaarden voor moeten 
worden gecreëerd. Die sluiten aan bij de mogelijkheden om beter op de regiobezoeker in te spelen, ook voor de 
zakelijke markt.

• Zet UNESCO Geopark de Hondsrug meer in the picture in functie van kleinschalig en hoogwaardig 
toerisme. Ook Geopark de Hondsrug speelt een rol in de gemeente. De doorontwikkeling van het Hondsrugpad 
tot zgn. leading quality trail kan een impuls betekenen, net als de belevingselementen die in het gehele gebied 
worden ontwikkeld. De status van UNESCO Global Geopark is echter nog relatief nieuw en wordt in de marketing 
onderbelicht. De gast die kleinschalig toerisme ambieert is hier gevoelig voor, dus het is raadzaam om hier meer 
op in te zetten. Ook een toegangspoort, zoals bij de Drentse Nationale Parken, draagt bij aan de zichtbaarheid.

• Koppel monitoring bezoek aan acties in activatieplan Nationaal Park Drentsche Aa. De meest recente 
cijfers (2015) lieten zien dat het bezoekniveau per hectare aan het Nationaal Park Drentsche Aa nog achterbleef 
op dat van andere Drentse natuur- en recreatiegebieden. Vanuit beheerorganisaties wordt echter gemeld dat op 
diverse plaatsen in het Nationaal Park de afgelopen jaren de drukte toegenomen is. Het is raadzaam om vaker 
bezoekmetingen en eventueel parkeermetingen uit te voeren, zodat bij oplopende druk het activatieplan kan 
worden bijgestuurd en de bijdrage van toerisme en recreatie wordt geoptimaliseerd.

• Creëer een nieuwe impuls voor Zuidlaren met focus op hoogwaardige nichemarkten. Zuidlaren is 
de belangrijkste toeristische kern in de gemeente Tynaarlo en onderscheidt zich onder meer door haar 
specialistische winkels, diverse horeca, evenementen en groene karakter. Hoogwaardig toerisme heeft hier 
kansen, maar vernieuwing is belangrijk. 1-2 nieuwe evenementen in samenspraak met lokale ondernemers en 
gericht op een nichepubliek kunnen de basis voor de voorzieningen versterken en de kern beter op de kaart 
zetten. 

• Houd grip op de gevolgen van de coronacrisis voor de hotelsector. In de afgelopen jaren zijn er in de 
provincies Drenthe en Groningen allerlei grootschalige hotelontwikkelingen geweest. Tynaarlo zit daar, als 
gemeente die de steden Assen en Groningen verbindt, middenin. De coronacrisis kan op de middellange termijn 
gevolgen hebben voor hotels die in hoge mate afhankelijk zijn van de zakelijke markt. Daarom is het belangrijk 
om op regionaal/interprovinciaal niveau voldoende grip te houden op de balans tussen vraag en aanbod.

• Ondersteun ook kleine bedrijven in verduurzaming. Grotere ketenbedrijven hebben intern voldoende 
knowhow om een bijdrage te leveren aan doelstellingen op het vlak van verduurzaming. Bij kleinere bedrijven 
ontbreekt vaak de mankracht en de kennis om deze stap te zetten. Initiatieven vergelijkbaar met het Koploper-
traject kunnen eraan bijdragen dat ook deze bedrijven een stap kunnen zetten. 

• Blijf sturen op de vitaliteit verblijfsrecreatie. Blijf met de verblijfsrecreatieve sector, en met name met 
de grotere bedrijven die over meer marketingkracht beschikken, in gesprek over het vitaliseren van de 
accommodaties en de voorzieningen. Overnachtingen bij deze bedrijven zijn essentieel om de draagkracht voor 
voorzieningen in de kernen in stand te houden en/of uit te breiden.  
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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 Tynaarlo. Bij sommige indicatoren is een onderscheid 
gemaakt tussen de resultaten op gemeenteniveau en de resultaten voor Zuidlaren en omliggende kernen (Midlaren, 
Tynaarlo, Zeegse, Vries, Taarlo, Oudemolen), waar een groot deel van toeristisch-recreatieve activiteiten in de gemeente 
plaatsvindt. 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 Tynaarlo 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 Tynaarlo, 2. het karakter van de benchmarkgemeente, en 3. opvallende benchmarkwaarden. Hierdoor is 
niet altijd gekozen voor dezelfde benchmarkgemeente.

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 en bij de gemeente Tynaarlo.
 
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 Tynaarlo, sommige foto’s zijn afkomstig uit de beeldbank van Marketing 
Drenthe, enkele foto’s zijn rechtenvrij of eigen werk.

Bronvermelding foto’s: 
Leonie Wiers: pagina’s 1 (top, klein kader rechts) en 9

9


