
Het gaat goed met toerisme en recreatie in 
Overijssel. De bedrijfstak was in 2018 goed voor 
6,3 procent van de provinciale werkgelegenheid, 
en daarmee voor circa 37.000 banen. De sector 
groeit, met name waar het internationaal toerisme 
betreft. Er zijn ook andere signalen zoals die van 
overtoerisme. De grote vraag is namelijk niet 
altijd meer: hoe krijgen we meer toeristen naar 
Overijssel? Wil Overijssel aantrekkelijk blijven 
dan is het zinvol na te denken over de richting, 
of misschien wel richtingen, die er zijn voor een 
veerkrachtig aanbod.

“De toekomst van toerisme, deels te voorzien en deels onvoorspelbaar, 
biedt kansen voor wie signalen herkent.”

Iedereen kent het standaard verhaal over de toekomst van toerisme: groei van het massa-
toerisme én het nichetoerisme, de toenemende invloed van technologie, de groei van 
betekenistoerisme en de gepensioneerde toerist. Trendbureau Overijssel en MarketingOost 
doken in de toekomst van toerisme en recreatie en presenteerden de nieuwste trendverkenning. 
Een goed bezocht mini-symposium in Nijverdal bracht niet alleen de trends in beeld maar zette 
ook aan tot denken over alternatieve kansen en mogelijkheden in de vluchtige wereld van 
toerisme en recreatie. Diverse (internationale) experts en lokale ondernemers bundelden hun 
kennis, inzichten en inspiratie tijdens de bijeenkomst met de ruim 100 deelnemers. 

Verslag           mini-symposium    donderdag 23 mei 2019

Toerisme en recreatie in Overijssel in 2030
Een verkenning van een (on)verwachte toekomst?
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Uitgekocht Overijssel

Uitgewerkt Overijssel

Landgoed Overijssel

Digi-sanatorium Overijssel

Offl  ine Overijssel

Overijssel als alternatief

Mediterraan Overijssel

Een nieuwe fi nanciële crisis maakt dat traditionele klanten uit Nederland belangrijker 
worden; is een crisisproof aanbod mogelijk?

Het dramatische personeelstekort belemmert de groei van toerisme en recreatie 
maar opent ook de weg naar een nieuw aanbod gericht op de ‘grijze economie’.

Betekenistoerisme groeit, met in dit geval een landbouw van people, planet and purpose
als uitgangspunt.

Overijssel zet zijn rustgevende landschap in als therapeutisch landschap in combinatie 
met de technologische kennis van de Universiteit Twente.

Rust en bezinning als unique selling point van een toeristisch aanbod in Overijssel. 
Stilte en duisternistoerisme zonder wifi  als kans? 

Wat als de luchtvaart echt beprijsd gaat worden; met welk aanbod richten we ons 
dan op de toerist die met de trein of auto naar Nederland komen? 

Klimaatverandering biedt nieuwe kansen voor klimaatadapatie en een toeristisch aanbod. 
Voor een wandelling langs kastelen en wijngaarden kun je ook naar Overijssel. 

“We moeten beter de ‘vroege signalen’ van veranderingen zien 
om ons voor te bereiden op de kansen en bedreigingen die de toekomst brengt. 
Dit is cruciaal om veerkrachtig te zijn. Een essentiële eigenschap/competentie 

in een veranderlijke wereld.”

Omslagpunt: wat zijn in onverwachte werelden onze kansen?

De trendverkenning daagt ondernemers uit om 
aan de hand van een aantal ‘omslagpunten’ na te 

denken over de toekomst. Zijn wij attent genoeg op 
signalen die nieuwe ontwikkelingen aangeven? 

Klimaatverandering biedt nieuwe kansen voor klimaatadapatie en een toeristisch aanbod. 



De bezoekers van het mini-symposium op donder-
dag 23 mei 2019 verdeelden zich in groepjes om 
over deze thema’s ideeën uit te wisselen. Je kon er 
bijvoorbeeld horen dat steeds meer Duitse toeristen 
Overijssel voor een lang weekeinde bezoeken. Dat 
bushcrafting enorm aan populariteit wint. Dat campe-
raars echt andere mensen zijn dan caravan-bezitters. 
Maar je hoorde er ook zorgen - bijvoorbeeld over 
weilanden vol zonnepanelen die het landschappelijk 
schoon aantasten en over drommen Chinese 

toeristen die niets besteden en dat de toekomst van 
het eigen bootje zwaar onder druk staat. 
De bezoekers deden zich tegoed aan tips van China-
deskundige Fred Sengers (‘Chinezen gaan af op 
elkaars goede ervaringen’), Anouk Susan van het 
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(‘denk vanuit je eigen kracht’), erfgoedprofessional 
Hildebrand de Boer (‘samenwerking is alles’) en 
toerisme-expert Stefan Hartman (‘stel je doel-
groep centraal’).

“De sector is jong en groeit snel. 
Geef de sector een plek aan tafel bij de overheden; 

zeker waar de kwaliteit van het landschap in Overijssel aan de orde is.”

De bezoekers van het mini-symposium op donder-

Tips, zorgen en ideeën

“Toerisme kan niet alleen overleven in deze veranderende tijden, 
maar floreren en transformeren door zelf onderdeel te worden van de oplossing 

van de maatschappelijke vragen en milieu-uitdagingen van deze tijd.”

Als je het goed doet, komen toeristen vaker, blijven ze langer en besteden ze meer

De toekomst, deels te voorzien en deels onvoor-
spelbaar, biedt kansen voor wie signalen herkent. 
Dat werd ook duidelijk uit het vlammende betoog 
van Jeremy Smith, strateeg in duurzaam toerisme, 
die met talloze voorbeelden liet zien hoe allerlei 
wereldwijde bedreigingen - ongelijkheid, klimaat-
verandering - kunnen leiden tot lokale oplossingen. 
De inspirerende voorbeelden vlogen het publiek 

vervolgens om de oren. Zoals dat van de app 
ResQ, die je wijst waar je overgebleven maaltijden 
van restaurants kunt nuttigen. Zoals het hotel dat 
je waardepunten voor een gezonde maaltijd geeft 
als je de handdoeken minder laat wassen. Of zoals 
het Thaise hotel dat met een netwerk van lokale 
boeren zelf zijn voedsel verbouwt en dat ook op 
scholen en markten verkoopt.



Smith was overigens niet te beroerd om toeris-
tische ondernemers een spiegel voor te houden. 
‘Duurzaamheid gaat ook over fatsoenlijke lonen 
en over werken met kwetsbare mensen.’ Ook hier 
liggen de successen voor het oprapen, zegt hij. 
Neem het Magdas Hotel in Wenen, dat wordt ge-
rund door vluchtelingen en z’n veeltaligheid inzet 
als unique selling point. Of het initiatief in Londen 
om ex-daklozen in te huren als gids voor toeristen. 
Of natuurgebied Hohe Tauern in Oostenrijk, waar 
de sector compleet inzet op rust en duurzaamheid 

en daarmee het bezoek drastisch ziet toenemen. 
Maar ook in Overijssel zijn er pioniers: zoals de 
wijngaard Hof van Twente en de Vechtdal brouwerij 
die hun aanbod combineren als zorgboerderij en/
of werkplekken voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Of de combinatie van toerisme en 
dialysezorg bij de Boergondiër en de combinatie 
van het boerenleven met duurzaam voedsel en 
kleinschalige logeeraccommodatie of de opkomst 
van bushcrafting op natuurcamping de Klashorst.

“Bij het bepalen van een aanbod kan Overijssel ook het gesprek 
met Gelderland en Drenthe aangaan om zo de toekomstige kwaliteit en behoud 

van de nationale parken veilig te stellen.”

“Bestemmings- en productontwikkeling worden de komende jaren steeds 
belangrijker. MarketingOost wil goed doen voor Overijssel. We helpen ondernemers 
en bestuurders de verschillende toekomsten van toerisme en recreatie in beeld te 

brengen, deze trendverkenning draagt daaraan bij. “

“De toekomst is niet te voorspellen. Helaas ook niet door het Trendbureau 
Overijssel. Wat we wel kunnen doen is ons zo goed mogelijk voorbereiden op wat 
de toekomst ons zal brengen, hoe onverwacht ook. Met de omslagpunten in deze 

trendverkenning wil het Trendbureau bijdragen aan die voorbereiding.” 

Smith was overigens niet te beroerd om toeris-

Pioniers in Overijssel


