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Samenvatting 
Dit onderzoeksrapport is geschreven als onderdeel van een afstudeerscriptie van twee studenten 
Vrijetijdsmanagement. De opdrachtgever is Robert Holmes van VVV Altena Biesbosch. Hij wilde laten 
onderzoeken of de Biesbosch regio een Leisure Hotspot kan worden. Dit om twee redenen: hij wil 
aantonen dat de VVV tot meer in staat is dan alleen folders uitgeven, namelijk haar werkgebied 
verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling dat de positie van de VVV versterkt wordt zodra het 
gebied een Leisure Hotspot is. Omdat het gebied om een Hotspot te worden erg aantrekkelijk moet 
zijn, innovatief moet zijn en een goed vestigingsklimaat moet hebben zal het een kwalitatief 
hoogwaardig gebied worden. Wanneer de VVV kan zeggen dat dit gebied in haar portefeuille zit, 
wordt haar positie versterkt.  
Een Leisure Hotspot is een term die in het leven is geroepen door de Initiatiefgroep Toekomstagenda 
Vrije Tijd en Toerisme. In deze groep zitten negen grote landelijke organisaties die betrekking hebben 
op toerisme en recreatie. Dit onderzoek dient als basis voor een adviesrapport dat later wordt 
opgeleverd, waarin aanbevelingen komen om de Biesbosch regio te verbeteren. 
Er zijn drie criteria gesteld aan Hotspots: het gebied moet aantrekkelijk zijn, er moet worden 
geïnnoveerd en er moet een gunstig vestigingsklimaat zijn.  
 
Om een verdere invulling van de criteria te krijgen is er een interview gehouden met Hans Hillebrand 
van Stichting Innovatieve Recreatie en Ruimte (STIRR). Deze organisatie heeft een coördinerende rol 
in het Leisure Hotspot-programma. Hij vertelde dat het nog niet geheel duidelijk is hoe de 
beoordeling zal verlopen.  Wel vertelde hij dat het er bij aantrekkelijkheid om gaat dat een gebied 
uniek en veelzijdig is, het gewaardeerd wordt door bezoekers en bewoners en dat dit ook wordt 
gemeten. Omdat dit nog steeds erg op de vlakte blijft, is er gekozen om de destinatiemix van 
toerisme (Mill & Morrison, 2002) te verwerken in de aantrekkelijkheid. Dit houdt in dat er goede 
faciliteiten en evenementen moeten zijn, het gebied goed bereikbaar moet zijn en men gastvrij moet 
worden ontvangen. 
Bij innovatie gaat het voornamelijk over een vernieuwende samenwerking tussen overheid, 
ondernemers en onderwijs. Ook dienen gastwaarden, bedrijfswaarden en gebiedswaarden op een 
duurzame manier te worden verbeterd. Dit houdt in dat de gastvrijheid, het rendement van 
bedrijven en dat de unieke eigenschappen van het gebied moeten worden benadrukt. 
Bij vestigingsklimaat gaat het vooral om bereikbaarheid voor bedrijven en toeristen, motivatie en 
kwaliteit van de medewerkers en de maatschappelijke inbedding van vrijetijd. Ook moet er fysieke 
ruimte zijn voor bedrijven om zich te vestigen. 
 
Nadat de criteria helder waren, is er gekeken hoe Regio Biesbosch op dit moment scoort op de 
criteria. Om te weten voor wie Regio Biesbosch aantrekkelijk moet zijn en wat hun eisen zijn, is er 
onderzoek gedaan naar de doelgroep door middel van deskresearch. Over de doelgroep in het 
Nationaal Park is al veel geschreven in andere onderzoeken, dus het was voor ons niet nodig om zelf 
een doelgroeponderzoek op te zetten. Uit deze onderzoeken blijkt dat de regio Biesbosch vooral in 
trek is bij dagjesmensen. Het verblijf in zowel Dordrecht als in het Nationaal Park is vaak korter dan 4 
uur. Het Nationaal Park wordt vooral bezocht door bezoekers uit de regio. Slechts 9% van de 
bezoekers komt niet uit de provincie Zuid-Holland of Brabant. Uit deze twee gegevens blijkt dat het 
verblijfstoerisme in de regio Biesbosch niet van de grond komt. Deze vorm van toerisme zou voor een 
grote economische spin-off kunnen zorgen. Volgens de heer Zindel komt dit omdat de overheid te 
weinig faciliteert en stimuleert. Wij zijn het hier mee eens. Je kan volgens de heer Hillebrand pas een 
Leisure Hotspot worden wanneer er publiek-privaat goed wordt samengewerkt, omdat alleen door 
samenwerking tussen overheid en ondernemers een gebied op de kaart kan worden gezet. Wanneer 
de overheid niet meewerkt is het voor ondernemers moeilijker om te ondernemen en te innoveren. 
Als een toeristische trekpleister zich wil vestigen in de regio maar dit wordt tegengewerkt door de 
overheid staat dit de komt van nieuwe bezoekers in de weg.  



 

Er zijn ook positieve aspecten over het toerisme in Dordrecht. In 2010 nam het aantal bezoekers toe 
met 12% waardoor er nu jaarlijks 835.000 mensen één of meerdere keren de stad bezoeken. De 
andere 31 steden uit dit onderzoek moeten het doen met een stijging van slechts 1%. Hieruit blijkt 
dat Dordrecht, in vergelijking met andere steden, steeds aantrekkelijker wordt voor toeristen.  
 
 Om in kaart te brengen hoe Regio Biesbosch scoort op aantrekkelijkheid zijn er interviews gehouden 
met Dick Verheijen van Parkschap NP De Biesbosch, Thomas van der Es van Staatsbosbeheer en is er 
aanvullend deskresearch gehouden. Uit deze informatie is gebleken dat er al veel voorzieningen zijn 
in de regio. De verdeling is echter onevenredig: verreweg de meeste zijn te vinden in Dordrecht. In 
het Nationaal Park zelf is vrijwel geen horeca te vinden. Er wordt een recreatiemonitor gehouden 
over het Nationaal Park waarbij gemeten wordt hoeveel bezoekers er zijn geweest en hoe zij de 
faciliteiten waarderen. Deze wordt echter beperkt tot het NP en niet de gehele regio. Op dit moment 
wordt ook de waardering door inwoners niet gemeten, terwijl dit wel een eis aan een Hotspot is en 
wat in de toekomst dus wel zal moeten gebeuren. Deze monitor is niet door ons uitgevoerd omdat 
dit te veel tijd zou kosten. 
Dordrecht is evenementenstad 2012 geworden. Dit betekent dus dat er  veel evenementen 
plaatsvinden in de regio, echter ook weer erg gecentreerd in Dordrecht. 
De bereikbaarheid van het gebied is goed. De omliggende snelwegen zorgen er voor dat men snel 
rondom het gebied kan bewegen.  Er zijn ook diverse treinstations in het gebied, wat de 
bereikbaarheid bevordert. 
De combinatie van een natuurgebied als De Biesbosch, met stedelijk gebied als Dordrecht en historie 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maken Regio Biesbosch uniek. Er zijn voor ondernemers 
speciale gastheerschap cursussen ontwikkeld. Wanneer zij voor deze cursus slagen, krijgen zij een 
bordje op de deur zodat toeristen weten dat het bedrijf van alles over De Biesbosch kan vertellen. Dit 
geeft aan dat men met gastvrijheid bezig is, en een goede gastvrijheid bevordert de 
aantrekkelijkheid. Informatievoorziening is ook onderdeel van gastvrijheid. Bezoekers voor het NP 
kunnen terecht bij bezoekerscentrum Drimmelen en Dordrecht en Biesbosch museum Werkendam. 
De communicatie over het gebied is versnipperd: er zitten drie VVV’s die ieder aparte promotie doen 
en daarnaast zijn er nog verschillende websites die informatie over het gebied geven.  
Deze punten tonen aan dat Regio Biesbosch redelijk aantrekkelijk is, maar er ook nog veel verbeterd 
kan worden. Er zullen metingen moeten worden gehouden om achter de waardering van de 
voorzieningen door gebruikers en de waardering van de leefomgeving door bewoners  te komen. De 
informatievoorzieningen kan verbeterd worden, evenals het gastheerprogramma om zo de 
gastvrijheid van het gebied, en daarmee de aantrekkelijkheid, te verhogen. Het evenementenbeleid 
zal aangepast moeten worden, omdat (grote) evenementen buiten Dordrecht ook nodig zijn voor de 
levendigheid, bekendheid en waardering van het gebied. 
 
Op het gebied van innovatie vindt ook al veel plaats in Regio Biesbosch, met name met 
duurzaamheid. Een aantal ondernemers hebben een Green Key gekregen, een internationaal 
keurmerk voor bedrijven in de recreatie,- en toerismesector. Ook heeft Nationaal Park De Biesbosch 
een Europees certificaat voor duurzaamheid ontvangen.  
In het gebied wordt ook samengewerkt door partijen die met het Nationaal Park te maken hebben 
op beleidsterrein. De grootse partij, Parkschap NP De Biesbosch, bestaat uit afgevaardigden van 
verschillende organisaties. Hier zitten namelijk bijna alle gemeenten uit de regio in, de twee 
provincies, Staatsbosbeheer en Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch.  Zij hebben als 
doelstelling de natuur te behouden en recreatie te bevorderen. 
Er worden verbindingen gelegd tussen gebieds,- bedrijfs,- en gastwaarden. Zo zijn een aantal oude 
forten omgebouwd tot horeca. Ook zijn er technische innovaties om de gebiedswaarden te 
verbeteren, zoals QR-codes die informatie over het gebied geven.  In Dordrecht wordt ook 
geïnnoveerd in de evenementensector. Het evenement “trouwen voor 1 dag” heeft een 
innovatieprijs gewonnen. Men is dus ook in de evenementsector al bezig om innovatieve concepten 
te ontwikkelen. 



 

Regio Biesbosch kent goede en mindere punten op het gebied van innovatie. De huidige organisatie 
Parkschap heeft niet heel de regio onder zijn hoede en het beleid is nog niet voldoende gericht op de 
eisen aan een Hotspot. Men kent de noodzaak om duurzaam bezig te zijn in Regio Biesbosch, wat 
nodig is om Hotspot te worden.  
 
Het laatste criterium is het vestigingsklimaat. Zoals gezegd is het gebied bereikbaar per boot, auto, 
trein en bus. Werknemers en toeristen kunnen dus redelijk eenvoudig bij hun bestemming komen. 
Wel is het gebied file gevoelig en de treinstations liggen allemaal op de rand. Bijna alle dorpen 
worden aangedaan door een bus, zijnde het soms slechts een kleine buurtbus. Het Nationaal Park is 
ook nog bereikbaar per watertaxi en een bus komt tot de rand van het park. 
Afgelopen jaren is het aantal bedrijven in vrijwel alle sectoren toegenomen in de hele regio. Hierdoor 
lijken de vestigingswaarden gunstig zijn. Echter zijn  hier ook niet onderzochte factoren van belang, 
zoals de hoogte van gemeentelijke belastingen en andere heffingen1. Deze factoren zijn niet 
onderzocht omdat deze niet tot de Hotspot criteria behoren. Wij kunnen dus niet met zekerheid 
zeggen dat de vestigingswaarden daadwerkelijk gunstig zijn. 
Het Nationaal Park heeft primaire, secundaire en tertiaire entrees. Dit zijn toegangspoorten waar 
verschillende voorzieningen zijn te vinden die van belang zijn voor het type bezoeker dat er komt. 
De opleiding van de inwoners wordt ook als een belangrijk punt gezien door de Initiatiefgroep. Het 
grootste deel van de inwoners heeft geen HBO of WO opleiding gevolgd. Dit wordt door ons als 
minder belangrijk gezien, doordat werknemers ook van buiten de regio kunnen worden gehaald.  
De Biesbosch is een sterk merk2. In deze context wordt bedoeld dat het een hoge naamsbekendheid 
heeft en bedrijven er mee adverteren. Een sterke merkwaarde heeft een positieve invloed op het 
vestigingsklimaat, doordat bedrijven hier gebruik van kunnen maken in promotie. 
Het vestigingsklimaat is volgens ons het minst belangrijke criterium om Leisure Hotspot te worden, 
behalve het onderdeel bereikbaarheid. Dit omdat de kwaliteit van medewerkers niet heel belangrijk 
is, aangezien deze ook vanuit buiten de regio kunnen komen. Daarnaast hebben de onderdelen 
“bereikbaarheid” en “inbedding vrije tijd” al veel raakvlak met de andere criteria en zijn dan ook al 
eerder behandeld. In Regio Biesbosch is het vestigingsklimaat redelijk. 
De bereikbaarheid is redelijk. De entrees en hun functies zijn nog niet voldoende bekend bij het grote 
publiek. 
De heer Hillebrand gaf aan dat Leisure Boulevard in Midden-Brabant een voorbeeld was van hoe 
overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken. Daarom is er gekeken op welke manier Regio 
Biesbosch van deze organisatie kan leren. 
Leisure Boulevard is één van de vijf onderdelen van Midpoint Brabant. Deze organisatie bevordert 
samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs.  Door deze samenwerking wil men 
innovatieve projecten opstarten.   
Regio Biesbosch kan leren hoe in een organisatie samengewerkt kan worden tussen overheid, 
onderwijs en ondernemers. Leisure Boulevard toont aan dat door deze samenwerking ondernemers 
meer kunnen innoveren. Door dialoog tussen overheid en ondernemers worden problemen met 
vergunningen en andere regels vroegtijdig opgelost. Met het onderwijs worden nieuwe concepten en 
zakenmodellen ontwikkeld. 
 
Om goed in te spelen op de wensen en behoeften van de bezoeker is het belangrijk dat er rekening 
wordt gehouden met de trends en ontwikkelingen in de recreatie en toerisme sector. Over het 
algemeen wordt dit in de regio Biesbosch al goed gedaan. Zo staat Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hoog in het vaandel en wordt er steeds meer informatie gedigitaliseerd. Daarnaast 
houdt de regio er ook rekening mee dat Gastvrijheid voor de bezoeker steeds belangrijker wordt. Dat 
de recreant meerdere belevingen wil op één dag lijkt een uitgelezen kans op samenwerking tussen 
Dordrecht en de Biesbosch. Echter blijkt uit de praktijk dat de verbinding tussen deze twee gebieden 

                                                           
1
 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/welke-belastingen-heft-de-gemeente.html 

2
 http://www.nationaalpark.nl/documents/documents/eindrapportage-nulmeting-bekendheid-nationale-parken.pdf 



 

niet optimaal is. Het is goed om als regio meerdere activiteiten aan te bieden, maar uiteindelijk kiest 
de bezoeker vaak voor één activiteit wegens tijdgebrek. De recreant is de laatste tijd veel kritischer 
en veeleisender geworden3. Wanneer het verblijfstoerisme van de grond komt, kan een bezoek aan 
De Biesbosch en Dordrecht beter worden gecombineerd en kan men veel verschillende activiteiten 
ondernemen. Hierdoor zien bezoekers de diversiteit die Regio Biesbosch te bieden heeft. 
 
Uit al deze informatie zijn een aantal punten naar voren gekomen die Regio Biesbosch kan 
verbeteren. Hiermee zijn zij in staat  om een Leisure Hotspot te worden.  
Het gebied wordt op dit moment nog door weinigen op dezelfde manier afgebakend als dat wij doen. 
Wij vinden dat dit wel nodig is om daadkrachtig te werken aan de verbeteringen, die zullen leiden tot 
het worden van een Hotspot. Hierom is een organisatie nodig die het hele gebied onder zijn hoede 
heeft en alle gemeenten en provincies inzitten. Deze organisatie zal doelstellingen moeten hebben 
om alle drie de criteria te verbeteren en naar alle vrijetijdsdomeinen moeten kijken om de 
veelzijdigheid van het gebied te waarborgen. Hechte samenwerking tussen overheden, 
ondernemers, onderwijs en omgeving is noodzakelijk. De overheid moet blokkades voor 
ondernemers wegnemen. Het onderwijs kan kennis ontwikkelen voor ondernemers en samen 
nieuwe vrijetijdsconcepten ontwikkelen. Duurzaamheid is hierbij belangrijk. 
Op dit moment is de communicatie nog erg versnipperd, wat kan leiden tot verwarring bij bezoekers. 
Om Hotspot te worden moet dit verbeterd  en meer gecentraliseerd worden. Om krachtigere 
promotie te gebruiken kunnen er net als bij Leisure Boulevard attracties worden uitgelicht. Voor 
Regio Biesbosch kunnen dit het Nationaal Park, Dordrecht en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
worden. Deze moeten ook worden verbonden en goed bereikbaar zijn. In deze context zijn 
‘’attracties’’ gewoon publiekstrekkers. 
 

                                                           
3
 http://www.kennispleinvrijetijd.nl/de-toekomst-van-toerisme-recreatie-en-vrije-tijd/ 



 

Voorwoord 

Wij zijn Wouter en Alex, twee studenten Vrijetijdsmanagement van de Hogeschool Rotterdam. Een 
halfjaar geleden hebben wij een afstudeerduo gevormd. We hebben voor elkaar gekozen omdat we 
van mening zijn dat we elkaar aanvullen. Dit is tijdens deze opdracht ook wel gebleken. Toen wij op 
zoek gingen naar een opdracht hebben we gekeken naar wat wij beiden leuk vonden. Zodoende zijn 
we bij onze opdracht voor VVV Altena Biesbosch uitgekomen.  De opgave die aan ons is gegeven 
zagen wij allebei met plezier tegemoet: Wouter vooral omdat hij zijn kennis die hij tijdens de minor 
“Citybranding” in praktijk kon brengen en Alex omdat hij aan de rand van De Biesbosch woont en 
hier ook mee is opgegroeid.  Wij zijn blij dat ons enthousiasme voor de opdracht tot het einde bij ons 
is gebleven en dit ook concrete resultaten heeft opgeleverd. 
 
Hier voor u ligt dat resultaat: ons onderzoeksrapport waar wij de afgelopen periode hard aan hebben 
gewerkt. Met dit rapport willen wij laten zien in hoeverre Regio Biesbosch  momenteel in aanmerking 
komt om Leisure Hotspot te worden en geven we verbeterpunten aan. Hierom is het rapport niet 
alleen bedoeld voor onze opdrachtgever, maar ook zeker voor eventuele samenwerkingspartners die 
nodig zullen zijn om de plannen te realiseren.  Op basis van dit onderzoeksrapport volgt nog een 
adviesrapport. 
 
Dit onderzoek had nooit kunnen plaatsvinden zonder de bijdrage van een aantal mensen. Daarom 
willen wij graag Hans Hillebrand, Thomas van der Es, Dick Verheijen, Leo Beckers en Erik Zindel 
bedanken voor de interviews die we met hen hebben gehad. Ook willen we Kees van der Most van 
het NBTC bedanken. Dankzij hun bijdrage hebben wij voldoende informatie bemachtigd om tot dit 
rapport te komen. 
In het bijzonder willen wij onze opdrachtgever Robert Holmes en Agnetha Schaar bedanken. Zonder 
hun inzet en vertrouwen hadden wij geen afstudeeropdracht gehad. 
Ook willen we de heer Leemans bedanken voor zijn begeleiding gedurende het hele traject en Jaap-
Jan de Vries voor zijn begeleiding tijdens de aanvraagprocedure.  
 
Wij wensen u veel lees plezier. 
 
Rotterdam, oktober 2012 
 
 
Wouter van Sprundel     Alex Verschoor 
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Eindversie 

W. van Sprundel & A. Verschoor   11 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht. Het is geschreven door 
twee studenten van de opleiding Vrijetijdsmanagement aan de Hogeschool Rotterdam. De 
opdrachtgever is VVV Altena Biesbosch. Zij wil onderzoeken in hoeverre de Biesbosch Regio voldoet 
aan de eisen om een Leisure Hotspot te worden en wat er eventueel gedaan moet worden om dit te 
worden. Door dit traject te beginnen wil de VVV aantonen dat zij meer doet dan alleen folders 
uitgeven, maar ook daadwerkelijk meedenkt om de regio te verbeteren. Daarnaast zal het worden 
van een Leisure Hotspot de positie van de VVV versterken, doordat men dan een kwalitatief 
hoogstaand gebied in hun portefeuille heeft. Ook past dit bij de Kanskaart Altena (een kanskaart die 
ontwikkeld is door Macavity Projecten over het gebied “Land van Heusden & Altena), waar het 
worden van een Leisure Hotspot als een kans wordt gezien omdat dit bekendheid zal genereren en 
dit wil zeggen dat het een kwalitatief goed gebied is. 
Niet alleen VVV Altena Biesbosch heeft er baat bij als het gebied een Leisure Hotspot wordt. Ook 
andere VVV’s, zoals die in Dordrecht hebben er profijt van, aangezien het gebied ook in hun 
portefeuille zit. Ook hun gebied zal verbeteren en zal meer naamsbekendheid krijgen.  
Naast deze partijen zijn er ook nog andere bij betrokken, zoals Parkschap Nationaal Park De 
Biesbosch4. Al deze partijen zijn op de hoogte van het idee om Hotspot te worden. Er is geen 
overkoepelende organisatie die over het gehele gebied gaat, en daarom spreken wij ervan dat het 
probleem voor “Regio Biesbosch” is in plaats van voor VVV Altena Biesbosch. 
 
Dit onderzoeksrapport dient als basis voor latere aanbevelingen in het adviesrapport die het gebied 
moeten verbeteren.  
 
Vrijetijd is belangrijk voor het geluk van mensen. Burgers worden steeds veeleisender wat betreft 
vrijetijd. Het verbetert de omgevingskwaliteit en welvaart, waardoor dit internationale bedrijven kan 
aantrekken. Om deze functie van vrijetijd te behouden, is er goede samenwerking en continue 
vernieuwing nodig5. 
Negen partijen uit de recreatieve sector hebben samen een plan opgesteld in de vorm van de 
Toekomstagenda Vrije Tijd & Toerisme om zo te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse6. Dit 
programma, met als centraal punt de Leisure Hotspots, is gelanceerd op 23 november 2011, tijdens 
de afsluitende bijeenkomst van het Kenniscentrum Recreatie. 
Tijdens deze bijeenkomst was ook opdrachtgever Robert Holmes van VVV Altena Biesbosch/Macavity 
Projecten aanwezig. 
 
Volgens de Initiatief groep Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme zijn Leisure Hotspots “gebieden 
met veel beleidsmatige aandacht voor toerisme en vrije tijd, die erg in trek zijn bij gasten en 
bewoners, en waar op innovatieve wijze aan Gastvrijheid van Wereldklasse wordt gewerkt7 “.  
 

1.2 Probleemstelling, deelvragen en operationalisaties 
De probleemstelling luidt: 
 
“In hoeverre voldoet Regio Biesbosch aan de criteria om een Leisure Hotspot te worden?” 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.np-debiesbosch.nl/documents/home.xml?lang=nl 

5
 Kenniscentrum Recreatie, Persbericht: Lancering toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme (21-11-11) 

6
 http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Toekomstagenda_VTenT_actieprog.pdf 

7
 http://www.recreatieenruimte.nl/stichting-innovatie-recreatie-ruimte/toekomstagenda-vrije-tijd-en-toerisme/ 
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Deelvragen 
Om tot het antwoord op de probleemstelling te komen, hebben wij de volgende deelvragen 
opgesteld: 

1. Welke criteria worden er door de Initiatiefgroep Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme aan 
Leisure Hotspots gesteld? 

2. Wat zijn de doelgroepen van Regio Biesbosch? 
3. Op welk niveau bevindt Regio Biesbosch zich op dit moment op de criteria? 
4. Wat kan Regio Biesbosch leren van de Leisure Boulevard op het gebied van de criteria? 
5. Welke relevante trends spelen er in de recreatieve,- en toeristische sector op dit moment? 

 
Om te weten of Regio Biesbosch een Leisure Hotspot kan worden, is eerst onderzocht welke criteria 
hier aan worden gesteld. Uit het antwoord op de eerste deelvraag bleek dat “aantrekkelijkheid” een 
belangrijk criterium is. Om te bepalen voor wie het gebied aantrekkelijk moet zijn, zijn de 
doelgroepen onderzocht. De criteria zijn vervolgens toegepast op Regio Biesbosch om te kijken hoe 
men er op dit moment voor staat. Daarna is er gekeken wat Regio Biesbosch van de Leisure 
Boulevard kan leren. Zo zijn er een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die in de 
eindconclusie staan.   
Om met de latere aanbevelingen in te springen op de actualiteiten is er ook gekeken welke trends er 
op dit moment spelen. 
 
Operationalisaties 

 Met “Regio Biesbosch” wordt een geografische afbakening bedoeld, namelijk de 
snelwegcirkel van de  A27, A59, A16 en de A15.  

 De criteria om Leisure Hotspot te worden zijn opgesteld door de Initiatiefgroep 
Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. 

 Leisure Hotspot is een kernregio in de toeristische sector. Deze zijn ontwikkeld in het kader 
van de Toekomstagenda Vrije tijd en Toerisme. Eind 2012 wil de Initiatiefgroep de Hotspots 
in kaart brengen. 
 

1.4 Doel 
Dit onderzoeksrapport dient als basis voor het latere adviesrapport, waarin aanbevelingen komen 
om Regio Biesbosch te verbeteren om zo een Hotspot te worden. Het doel van dit onderzoek is om te 
bekijken in hoeverre Regio Biesbosch op dit moment voldoet aan de eisen om een Leisure Hotspot te 
worden en wat er verbeterd moet worden om aan de eisen te voldoen.  
Het worden van een Leisure Hotspot heeft twee doelen. Het eerste doel is het versterken van de 
positie van VVV Altena Biesbosch. De opdrachtgever wil laten zien dat hij meer doet dan alleen 
folders en fietsroutes maken. Het tweede doel is om het gebied dusdanig te verbeteren zodat er 
meer bezoekers zullen komen. Als Regio Biesbosch een Leisure Hotspot is, wil dat zeggen dat het 
gebied dusdanig aantrekkelijk is dat er meer bezoekers zullen komen. Uiteindelijk zal de kwalitatieve 
hoge vrijetijdssector economische groei en werkgelegenheid opleveren. 
 

1.5 Leeswijzer 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de methode van onderzoek besproken. Hier wordt uitgelegd hoe het 
onderzoek is uitgevoerd. 
Om te weten of Regio Biesbosch een Leisure Hotspot kan worden, is eerst onderzocht wat de eisen 
voor een Hotspot zijn. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 3. Deze criteria vormen ook de rode draad 
in de rest van dit rapport. 
Een van de criteria is “aantrekkelijkheid”. Om te weten voor wie de regio precies aantrekkelijk moet 
zijn, worden in hoofdstuk 4 de doelgroepen uiteengezet. Deze informatie wordt gebruikt in 
hoofdstuk 5 tot en met 7. 
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In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden respectievelijk aantrekkelijkheid, innovatie en vestigingsklimaat 
besproken. Dit zijn de eisen aan een Hotspot. In ieder van deze hoofdstukken wordt gekeken hoe 
Regio Biesbosch op dit moment op het desbetreffende punt scoort. 
De Leisure Boulevard in midden-Brabant is een goed voorbeeld van een gebied dat een Leisure 
Hotspot kan worden. Daarom wordt in hoofdstuk 8 een vergelijking gemaakt tussen dat gebied en 
Regio Biesbosch om te zien wat Regio Biesbosch van de Leisure Boulevard kan leren. 
In hoofdstuk 9 worden trends besproken. Deze zijn nodig in het latere advies. 
Een eindconclusie waarin antwoord wordt gegeven op de deelvragen en probleemstelling is te 
vinden in hoofdstuk 10. Deze eindconclusie vormt de basis voor het latere adviesrapport waarin 
aanbevelingen staan om Regio Biesbosch te verbeteren. 
De bronnen die gebruikt zijn bij het onderzoek zijn opgenomen in de bronnenlijst 
Interviews, tabellen en achtergrondinformatie over Gorinchem zijn opgenomen in de bijlagen. Deze 
bijlagen zijn in een apart document bijgevoegd. 
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Hoofdstuk 2:  Methode van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd. 
 

2.1 Literatuurstudie 
Nadat wij de opdracht hadden ontvangen is er literatuurstudie gedaan naar Leisure Hotspot door 
gebruik te maken van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. In deze agenda staat oppervlakkig 
beschreven welke eisen er worden gesteld aan Leisure Hotspots: aantrekkelijkheid, innovativiteit en 
vestigingsklimaat. Deze volgorde is volgens ook de volgorde van de relevantie van de criteria, omdat 
deze laatste twee uiteindelijk moeten leiden tot verbetering van de aantrekkelijkheid. Daarnaast 
worden onderdelen van vestigingsklimaat ook al bij aantrekkelijkheid besproken. 
 

2.2 Gebiedsafbakening 
Er zijn verschillende definities van het gebied mogelijk. In de enge zin is De Biesbosch het 
natuurgebied dat op onderstaande kaart met een zwarte lijn is begrensd.  Dit is een officieel 
Nationaal Park, waar er twintig van zijn in Nederland. Dit is een status die er voor zorgt dat er vanuit 
de overheid extra aandacht voor het gebied is8. 
Er kan echter ook in ruimere zin en op verschillende manieren naar het gebied worden gekeken. 
Deze staan ook aangegeven in onderstaande kaart. 
De opdrachtgever, VVV Altena Biesbosch, is niet alleen betrokken bij De Biesbosch maar ook bij het 
naastgelegen gebied: Het Land van Heusden & Altena. Dit gebied omvat drie gemeenten, waar in 
totaal ongeveer 54.000 mensen wonen9. Op de kaart wordt dit gebied aangegeven met de 
donkerblauwe lijn. 
Een andere definitie is de snelwegcirkel van de A27, A59, A16 en de A15. Binnen dit gebied valt het 
Nationaal Park De Biesbosch en nog een aantal dorpen en steden, waaronder Dordrecht, Sliedrecht, 
en Raamsdonksveer. Dit wordt op de kaart weergegeven met een rode lijn. 
Er kunnen ook nog educatieve instellingen bij het gebied betrokken worden. Zo is in Breda een 
toeristische opleiding aanwezig (NHTV10) en is in ’s-Hertogenbosch de opleiding Stad en 
Streekontwikkeling te vinden op de HAS11. De toevoeging van deze twee gebieden wordt 
geïllustreerd met de lichtblauwe lijnen.  

 
 

De definitie die wordt gehanteerd is de snelwegcirkel. Er wordt ook een invloedsfeer gehanteerd van 
enkele kilometers. Deze is voornamelijk belangrijk voor samenwerking met onderwijs, wat besproken 
wordt in hoofdstuk 6. De invloedsfeer  wordt geïllustreerd op de volgende kaart: 

                                                           
8
 http://www.nationaalpark.nl/documents/home.xml?lang=nl 

9
 http://www.altena.nu/ 

10
 http://www.nhtv.nl/wohbo-bachelors.html 

11
 http://www.hasdenbosch.nl/nl/stadenstreekontwikkeling 
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Er is voor de snelwegcirkel gekozen omdat er in dat gebied meer faciliteiten aanwezig zijn, die nodig 
zijn om Hotspot te worden, dan in het Nationaal Park. In het interview met Hans Hillebrand van STIRR 
en uit deskresearch is naar voren gekomen dat veelzijdigheid ook belangrijk is bij een Leisure 
Hotspot. Hierom is een groter gebied dan alleen het Nationaal Park 
noodzakelijk. Tevens zijn er veel beleidsplannen gericht op de 
Snelwegcirkel, zoals “Ondergedompeld in De Biesbosch”.  
Omdat samenwerking met overheden belangrijk is voor het criterium 
“innovatie’’, wordt hier ingegaan op de bestuurlijke indeling van het 
gebied. Er liggen zeven gemeenten binnen de Regio Biesbosch, 
namelijk Werkendam, Geertruidenberg, Drimmelen, Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Deze worden 
op het naast staande kaartje weergegeven12. Om projecten op te 
zetten, zal men wel moeten weten bij welke gemeente het gebied 
hoort. De gedeelte van de zeven gemeenten die niet binnen de 
snelwegen liggen, horen ook bij het gebied. 
 
Het gebied valt onder twee provincies: Noord-Brabant en Zuid-Holland. Ook zijn er drie 
waterschappen bij het gebied betrokken: Rivierenland, Brabantse Delta en Hollandse Delta13.  
 
In de invloedsfeer liggen ook Gorinchem, Oosterhout en Breda. Dit zijn redelijk grote steden die 
wellicht kunnen bijdragen om van het gebied een Leisure Hotspot te maken. Rotterdam en ’s-
Hertogenbosch liggen op de rand. Qua onderwijs zullen deze steden gebruikt worden, maar verder 
worden deze buiten beschouwing gelaten. 
 
De Snelwegcirkel zal in de overige hoofdstukken van dit rapport “Regio Biesbosch” worden genoemd. 
 

2.3 Onderzoeksmethode 
Dit is een kwalitatief onderzoek. Er is gekozen om kwalitatief onderzoek te verrichten om dieper op 
de materie in te kunnen gaan. Dit heeft ook het voordeel om tijdens het onderzoek de vraagstelling 
en methodiek nog bij te stellen. Indien er nog informatie werd gemist waren alle geïnterviewde 
experts bereid extra vragen te beantwoorden per e-mail. Verder zijn er al heel veel onderzoeken en 
rapporten geschreven over doelgroepen en voorzieningen in het Nationaal Park waarin gebruik is 
gemaakt van kwantitatief onderzoek. Het zou te veel tijd kosten om zelf onderzoek te gaan doen 
naar de voorzieningen en waardering door bewoners en bezoekers. 

                                                           
12

 Bureau Buiten, DE TOERISTISCH-RECREATIEVE SECTOR IN DE BIESBOSCH-REGIO  
NULMETING STRATEGIE- EN ACTIEPLAN, pagina 6 
13

 http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html 
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Er wordt per deelvraag uitgelegd welke methode van onderzoek is gebruikt om de vraag te 
beantwoorden. 
 
Deelvraag 1 is beantwoord aan de hand van een interview met Hans Hillebrand van Stichting 
Innovatie Recreatie & Ruimte. Hier voor is gekozen omdat deze stichting een coördinerende rol heeft 
in het Leisure Hotspot-programma. Zij is mede verantwoordelijk voor het schrijven van de 
Toekomstagenda Vrije Tijd & Toerisme. Deze Toekomstagenda heeft ook een belangrijke rol gespeeld 
bij het ontwikkelen van de criteria. 
Hierna zijn er via Google onderzoeksrapporten gezocht die invulling geven aan het begrip 
“aantrekkelijkheid” en er is ook gebruik gemaakt van literatuur over toerisme (destinatiemix - Mill & 
Morrison, 2002).  
 
Deelvraag 2 is beantwoord aan de hand van deskresearch en een interview met directeur Erik Zindel 
van VVV Zuid-Holland Zuid. Hij is expert op het gebied van toerisme in Dordrecht en de Hollandse 
Biesbosch. De heer Zindel kon veel vertellen over de doelgroepen van Dordrecht. Er is gekozen om 
hem te interviewen omdat bezoekers van Dordrecht vaak de VVV bezoeken. Een nadeel is wel dat hij 
niet veel kon vertellen over de Brabantse kant van het gebied, maar doordat de VVV van de 
opdrachtgever wel over het Brabants deel gaat, was dit geen probleem. 
Er is al veel geschreven over de doelgroepen van het Nationaal Park De Biesbosch. Deze rapporten 
zijn gebruikt als basis voor deze deelvraag. Hierom is ook gekozen om niet zelf onderzoek te doen 
naar de wensen en behoeften van de doelgroepen. De rapporten die gebruikt zijn, zijn Verslag 
onderzoek Recreatie in De Biesbosch (Nrit, 2009) en Sustainable Tourism in the Biesbosch-Region. 
 
Deelvraag 3 is beantwoord door interviews af te nemen en deskresearch te verrichten. Er is gekozen 
om vraaggesprekken te houden met Dick Verheijen en Thomas van der Es. Eerstgenoemde is 
directeur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Dit is een overkoepelende organisatie in de 
regio en hij kon dan ook veel vertellen over samenwerking in het gebied. Ook is uit dit interview veel 
informatie over voorzieningen gehaald. 
De heer van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in De Biesbosch. Hij is geïnterviewd om 
de unieke eigenschappen van het Nationaal Park in kaart te brengen.  
Er is ook veelvuldig gebruik gemaakt van deskresearch door rapporten en websites over De 
Biesbosch te lezen. De belangrijkste rapporten zijn Ondergedompeld in De Biesbosch (2008), Verslag 
onderzoek Recreatie in De Biesbosch (Nrit, 2009) en Biesbosch-entrees (Snikkers, 2009) 
Verder heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden in het Nationaal Park. Hier is voor gekozen omdat 
het belangrijk is om zelf een beter beeld te krijgen van hoe het gebied eruit ziet. 
Er is gekozen om niet zelf onderzoek te doen naar de waardering van het gebied en de 
voorzieningen. Om een representatief resultaat te krijgen is een groot onderzoek nodig, dat te veel 
tijd zou kosten. Hierom is gebruik gemaakt van bestaand onderzoek aangevuld met informatie van de 
ondervraagde experts. Een beperking hiervan is dat er alleen informatie is over de voorzieningen in 
het NP, terwijl er ook informatie nodig is over de waardering van voorzieningen buiten het NP.  
 
Deelvraag 4 is beantwoord aan de hand van een interview met Leo Beckers van Leisure Boulevard en 
aanvullend deskresearch door de website te onderzoeken. De heer Beckers is programma manager 
bij die organisatie. Er is gekozen om hem te interviewen, omdat uit het interview met Hans 
Hillebrand van STIRR is gebleken dat Leisure Boulevard als een voorbeeld kan worden gezien. Hierom 
wilden wij weten wat Regio Biesbosch kan leren van Leisure Boulevard. 
Tijdens deskresearch is gekeken naar de websites van Midpoint Brabant en de Leisure Boulevard. Een 
probleem bij het onderzoek naar de Leisure Boulevard is dat bijna alle informatie van de heer 
Beckers en de website komt. Voor de rest is er weinig informatie over dit onderwerp te vinden. Dit 
kan de objectiviteit beïnvloeden. 
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Deelvraag 5 is grotendeels beantwoord aan de hand van deskresearch. Verschillende sites van o.a. 
het NBTC, monitor vrije tijd en toerisme en kenniscentrum toerisme hebben hier een groot aandeel 
in gehad. De trends zijn te onderscheiden in algemene trends en consumenten trends. Daarnaast zijn 
de trends die wij hebben gevonden behandeld tijdens interviews. De heer Zindel wist bijvoorbeeld 
precies op welke manier Regio Biesbosch met de trend digitalisering omgaat.  
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Hoofdstuk 3: Criteria Leisure Hotspot 

De Regio Biesbosch wil graag in aanmerking komen om ‘Leisure Hotspot’ te worden. Het is belangrijk 
om goed in kaart te brengen welke criteria er worden gesteld aan een gebied om dit te bereiken. Op 
deze manier komen wij erachter wat een regio nodig heeft om een Leisure Hotspot te zijn. 
Vervolgens kan er worden onderzocht hoeverre Regio Biesbosch hier al aan voldoet. Om een goed 
beeld te krijgen van de Initiatiegroep en de criteria die zij stelt om in aanmerking te komen om 
Hotspot te worden, is er een interview gehouden met Hans Hillebrand, directeur van de STIRR. De 
STIRR is onderdeel van de initiatiefgroep en heeft een coördinerende rol in dit proces.  
 

3.1 Initiatiefnemers Leisure Hotspot 
De initiatiefgroep Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme heeft de Leisure Hotspot in het leven 
geroepen.  
 
STIRR14 
Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van een aantal recreatieondernemers. 
Deze stichting  houdt zich bezig met het opzetten van initiatieven op het snijvlak van recreatie en 
ruimte. Het doel is om recreatie en toerisme tot een gewaardeerde partner te maken bij 
gebiedsontwikkeling. Ondernemers, overheden, organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen zijn 
de partners van de STIRR. De stichting brengt deze partijen samen, denkt met ze mee, jaagt zelf 
innovaties aan en zorgt ervoor dat leerervaringen worden gedeeld. Dit doen ze door middel van een 
website, een nieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties. 
 
STIRR heeft vier hoofdactiviteiten die helpen om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Eén 
van deze hoofdactiviteiten is: 

- Coördinatie Toekomstagenda over met name Leisure Hotspots 
 
Toekomst agenda vrije Tijd en Toerisme15 
Vrij tijd en toerisme dragen bij aan geluk en welvaart. Zonder samenwerking en vernieuwing gaat die 
functie verloren. Daarom hebben negen organisaties de krachten gebundeld om te werken aan 
Gastvrijheid van Wereldklasse. Op 23 november 2011 is deze gedachte gelanceerd in de vorm van de 
Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en hebben de negen partijen het startsein voor het 
actieprogramma gegeven.  
 

3.2 Definitie Leisure Hotspot en Gastvrijheid van Wereldklasse 
In deze paragraaf staat de Leisure Hotspot centraal. Allereerst worden de begrippen ‘Leisure 
Hotspot’ en ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’ gedefinieerd. Vervolgens worden de achterliggende 
doelen in kaart gebracht. Daarna wordt er duidelijk waardoor de Leisure Hotspots zijn geïnspireerd 
en tenslotte wordt er een toekomstbeeld geschetst. 
 
Leisure Hotspots 
Een centrale plek in het actieprogramma van de Toekomstagenda hebben Leisure Hotspots. Leisure 
Hotspots worden door de Initiatiefgroep als volgt gedefinieerd:  
Dat zijn gebieden met veel beleidsmatige aandacht voor toerisme en vrije tijd, die erg in trek zijn bij 
gasten en bewoners, en waar op innovatieve wijze aan Gastvrijheid van Wereldklasse wordt gewerkt.  
 
Wat niet duidelijk uit deze definitie blijkt is wat wordt bedoeld met het begrip ‘Gastvrijheid van 
Wereldklasse’. Daarom zal dit begrip verder worden toegelicht. 
 

                                                           
14

 http://www.recreatieenruimte.nl/stichting-innovatie-recreatie-ruimte/wat-is-stirr/ 
15

 http://www.recreatieenruimte.nl/stichting-innovatie-recreatie-ruimte/toekomstagenda-vrije-tijd-en-toerisme/ 
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Gastvrijheid van Wereldklasse16 
In essentie gaat het bij gastvrijheid om het combineren van gebiedswaarden, gastwaarden en 
bedrijfswaarden op een zodanig wijze dat ze elkaar versterken.  
 
Gastwaarden 
Centraal staat hier het begrip ”service” in de zin van 
het de gast naar de zin maken, zorgen dat hij of zij 
zich op zijn plaats voelt. Van begin tot eind moet de 
bezoeker de juiste service krijgen. Dit begint bij het 
zoeken en boeken en eindigt pas wanneer het gebied 
weer wordt verlaten. In feite zijn dit de waarden die 
het meest bepalend zijn om de ambitie van 
Gastvrijheid van Wereldklasse te realiseren. Het 
aanbod moet vanzelfsprekend voldoen aan de vraag 
van de groep waar het voor bedoeld is, veelsoortig 
zijn, en zeer goed te vinden en te ‘boeken’. Het moet 
zich op al deze kwaliteitsaspecten kunnen meten met toeristische topgebieden elders in de wereld, 
en zich onderscheiden omdat het aanbod zich in dat unieke Nederland of een al even unieke regio 
daarbinnen bevindt. Internet, digitale dienstverlening, sociale media en online applicaties spelen 
hierbij een grote rol. Met behulp van internet wordt snel duidelijk wat een regio te bieden heeft. Het 
daarom belangrijk om de digitalisering te gebruiken om jezelf als regio (nog) beter op de kaart te 
zetten.  Nog belangrijker is de menselijke factor, zeg maar de gastvrijheid. Dat heeft iets te maken 
met belangstelling tonen, zorgen dat mensen zich welkom voelen, voorkomendheid en actieve 
dienstverlening. 
 
Gebiedswaarden 
Op een klein oppervlak heeft Nederland veel aantrekkelijke historische of juist nieuwe steden met 
architectuur van allure, afwisselende landschappen, een onvoorstelbaar rijke en gevarieerde natuur 
en heel veel toegankelijk water. De oude meesters zijn wereldberoemd en de fietsinfrastructuur is 
prima op orde. Kortom, Nederland is een land dat binnen- en buitenlanders in potentie veel te 
bieden heeft wat betreft gebiedswaarden en variëteit daarin. De uitdaging is het benutten van die 
potenties door slimme verbindingen te leggen met wat gasten belangrijk vinden en waar bedrijven 
goed in zijn. Wat gasten belangrijk vinden komt in een later hoofdstuk over de doelgroepen terug.  
 
Bedrijfswaarden 
Bij bedrijfswaarden gaat het om rendementen van bedrijven en daarmee samenhangend de 
hoeveelheid werkgelegenheid en de bijdrage aan de regionale economie. Er kan hoger rendement 
worden behaald wanneer ondernemingen op het gebied van Vrije Tijd en Toerisme inzetten op 
gebiedswaarden en gastwaarden. Op dit moment hebben te veel bedrijven hun bedrijfsvoering niet 
op orde en zijn zij onvoldoende toekomst gericht. Dat kan en zal veranderen als ondernemers gaan 
samenwerken met elkaar en met andere partijen. Samen kunnen zij een divers aanbod leveren voor 
potentiële recreanten en toeristen door in te zetten op de bestaande gebiedswaarden. Als bij de 
inrichting van het aanbod goed rekening gehouden wordt met de gastenwensen zal dat leiden tot 
verhoging van de opbrengsten.  
 
Het komt er met andere woorden op aan dat ondernemers en andere partijen, zoals overheden, 
enerzijds veel sterker inspelen op de dynamische en veelsoortige vraag, en anderzijds meer gaan 
mee bewegen met ontwikkelingen en kansen die in hun gebied aanwezig zijn. 
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Presentatie Leisure Hotspots 
Alle gebieden die in aanmerking komen Hotspot te worden, komen op een kaart met daarop de 
meest aansprekende Leisure Hotspots van Nederland.  Dat wordt gedaan met een  tweeledig doel. 
Ten eerste het stimuleren van de innovatiekracht van de toeristische regio’s. Ten tweede  het 
versterken van Nederland als toeristische bestemming. Wat uit de Toekomstagenda Vrije tijd en 
Toerisme niet duidelijk is, maar wel duidelijk blijkt uit het interview, is dat regio’s, die in aanmerking 
willen komen als Leisure Hotspot  zichzelf moeten aanmelden. Vooralsnog komt dit proces langzaam 
op gang, gezien het feit dat alleen de regio Biesbosch zich nog heeft gemeld. Hieruit blijkt dat het 
proces van de Leisure Hotspot nog op gang moet worden gebracht. Wanneer dit gebeurt, zal er een 
gezonde competitie ontstaan tussen regio’s die elkaar zullen versterken. 
 
Het is de bedoeling dat eind 2012 de eerste kaart wordt gepubliceerd. Jaarlijks of tweejaarlijks kan 
deze exercitie vervolgens herhaald worden. In het gesprek met Hans Hillebrand werd al snel duidelijk 
dat er eind 2012 nog geen kaart zal worden gepubliceerd. Wel staat er begin 2013 een congres 
gepland waarbij enkele potentiële Leisure Hotspots worden gepresenteerd. Ambassadeurs met gezag 
geven op dit congres een presentatie met de reden waarom zij het belangrijk vinden om een Leisure 
Hotspot te zijn. Op deze manier moeten regio’s geïnspireerd raken en de meerwaarde van het 
worden/zijn van een Leisure Hotspot inzien. Dit congres moet de competitie op gang brengen. 
 
Er moet een gezonde competitie voor Leisure Hotspots komen om private en publieke partijen in 
gebieden in Nederland te stimuleren en te faciliteren bij vraag- en gebiedsgerichte vernieuwing en 
ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod. Met de stimulering wordt de samenwerking bedoeld en bij het 
faciliteren speelt vooral de overheid een belangrijke rol. De gebieden die bovenaan de lijst staan zijn 
hotspots waaraan andere gebieden zich kunnen spiegelen en meten. 
 
Toekomstbeeld17 
Nederland heeft in 2025 tien “Leisure Hotspots“ van internationale allure. Het is leuk om van de ene 
naar de andere hotspot te gaan, omdat het daar weer heel anders is. Door de geringe afstanden en 
uitstekende verbindingen over de weg, de rails en het water is dat ook heel eenvoudig. 
 
Over het toekomstbeeld van Nederland zegt Hans Hillebrand het volgende: ‘De Leisure Hotspots 
moeten bijdragen aan de ambitie die Nederland heeft, namelijk Leisure Poort van Europa. Je moet 
iets hebben waar je naartoe wilt. Op het moment dat je dat uit het oog verliest dan kakt het in.’ Wij 
zijn van mening dat deze ambitie ook realiteit kan worden. Nederland heeft ontzettend veel te 
bieden op een relatief klein oppervlak. Deze boodschap moet gezamenlijk naar buiten worden 
gebracht om bezoekers aan te trekken. Vervolgens bestaat er gezonde concurrentie omdat de 
bezoeker die eenmaal in Nederland is dan pas hoeft te kiezen waar hij/zij heen wilt.  
  
Essentieel voor dit resultaat is samenwerking in de Gouden Driehoek-plus. Ondernemers trekken op 
allerlei niveaus gezamenlijk op, bieden arrangementen op maat, benutten de meest recente 
technieken en inzichten, behalen een gerespecteerd rendement en worden gewaardeerd voor hun 
inzet om regio’s mooi te maken en te houden. Overheden denken mee met ondernemers en geven 
hun actief de ruimte om te ondernemen en te investeren. Samenwerking tussen partijen wordt actief 
bevorderd. Onderwijs- en onderzoekinstellingen zorgen dat bestaande kennis productief 
wordt, leggen nieuw ontwikkelde kennis vast, regionaliseren bestaande kennis en ontwikkelen 
ontbrekende kennis. Maatschappelijke organisaties zorgen mede voor een aantrekkelijke omgeving 
en helpen bij het articuleren van de behoeftes.  
Om tot de gewenste resultaten te komen zal er dus sprake moeten zijn van een goede publiek 
private samenwerking. Op deze manier wordt de denk- en innovatiekracht van de markt 
ingeschakeld. Deze samenwerking wordt later in dit hoofdstuk bij de criteria verder behandeld.   
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3.3 Criteria Leisure Hotspots 
Nu het voor de lezer duidelijk is wat een Leisure Hotspot is en waarom deze in het leven is geroepen, 
staat deze paragraaf in het teken van de criteria waaraan een Leisure Hotspot moet voldoen. Deze 
paragraaf is erg belangrijk voor het onderzoek, omdat de regio Biesbosch aan de hand van de 
opgestelde criteria beoordeeld wordt.  De initiatiefgroep heeft drie algemene criteria opgesteld die 
naarmate de paragraaf vordert steeds concreter worden.   
 
Criteria 
Om in aanmerking te komen als “Leisure Hotspot” zijn een aantal criteria opgesteld. Het gebied moet 
op al deze gebieden goed scoren. Deze criteria zijn: 
 

1) Aantrekkelijkheid  
Het moeten regio’s zijn die worden gewaardeerd door bewoners en bezoekers. 

2) Innovatie 
Er moeten vernieuwende zaken ondernomen worden die helpen Gastvrijheid van 
Wereldklasse te realiseren.  

3) Vestigingsklimaat  
De regio moet zittende en nieuwe ondernemers veel te bieden hebben. 

 

De schrijvers van de Toekomstagenda geven in hun toekomstvisie aan dat ‘’het leuk is om van de ene 
naar de andere Hotspot te gaan, omdat het daar weer heel anders is”. Hierom vinden wij het ook 
belangrijk om de nadruk te leggen op hetgeen Regio Biesbosch uniek maakt en is dit dan ook aan de 
criteria toegevoegd. 
 
Omdat deze criteria erg algemeen zijn is er een interview gehouden met de directeur van de STIRR, 
Hans Hillebrand. De criteria zijn hierdoor een stuk concreter geworden. Mede doordat Dhr. 
Hillebrand ook duidelijk heeft aangegeven op welke manier deze indicatoren worden beoordeeld.  
 
3.3.1 Aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers 
Om de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers in kaart te brengen wordt er gekeken naar de 
inzet op de versterking aantrekkelijkheid van de regio blijkend uit: 

- Evaluatie verblijf en bezoek (organisatie van data/monitoring) 
- Verloop kwaliteit en kwantiteit verblijf en bezoek 

 
Toch was na het interview met name het criterium aantrekkelijkheid erg vaag. Aantrekkelijkheid is 
een erg breed begrip en werd in onze ogen nog niet goed toegelicht. Als indicator voor 
aantrekkelijkheid werd alleen herhaalbezoek genoemd. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om 
zelf het criterium aantrekkelijkheid te bewerken. Wij hebben hiervoor een deel van de marketing 
destinatie mix van Mill & Morissongebruikt18. Volgens Mill & Morrison is er op iedere bestemming 
een mix van samenhangende elementen. Deze elementen hangen met elkaar samen, omdat, om een 
bevredigende vakantiebeleving te creëren. Alle elementen uit de mix aanwezig moeten zijn. De 
destination mix bestaat uit 5 verschillende factoren. Attracties (inclusief evenementen), faciliteiten, 
infrastructuur, transport en gastvriendelijkheid. De factoren infrastructuur en transport worden 
behandeld bij het criterium vestigingsklimaat en komen bij de aantrekkelijkheid niet terug. 
 
Voor ons was daarbij het criterium nog niet compleet. Wij vinden het ook belangrijk dat de bewoners 
in Regio Biesbosch tevreden en trots zijn en dat ze dit uitstralen. Daarnaast moet een Leisure hotspot 
een uniek gebied zijn met een divers vrijetijdsaanbod, oftewel veelzijdig zijn. Een Leisure Hotspot is 
samengevat aantrekkelijk wanneer het voorziet in de volgende factoren:   
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- Attracties (inclusief evenementen) 
- Faciliteiten 
- Gastvrijheid 
- Herhaalbezoek 
- Tevreden bewoners 
- Uniek gebied 
- Divers aanbod vrijetijd 

 
Omdat bovengenoemde criteria erg algemeen zijn vragen deze begrippen om een korte toelichting.  
 
Attracties (inclusief evenementen) 
Het best kan een attractie worden omschreven als ‘iets waar je naar toe gaat om je te vermaken’. 
Een attractie is dus een breed begrip. Het Nationaal Park van de regio Biesbosch kan dus ook een 
attractie zijn. Daarnaast kan er worden gedacht aan parken als de Efteling en Walibi, de kermis en 
alle evenementen. 
 
Faciliteiten 
Faciliteiten zijn eigenlijk voorzieningen. Een voorziening is iets nuttigs waarvan je gebruik kunt 
maken. Dit kunnen bankjes zijn in een natuurgebied maar ook winkels in een stad. Het is belangrijk 
dat deze voorzieningen goed worden beoordeeld door de gebruikers van een gebied.  
 
Gastvrijheid 
In essentie gaat het bij gastvrijheid om het combineren van gebiedswaarden, gastwaarden en 
bedrijfswaarden op een zodanig wijze dat ze elkaar versterken. Centraal staat hier het begrip service 
in de zin van het de gast naar de zin maken, zorgen dat hij of zij zich op zijn plaats voelt. Goede 
omgangsvormen, tijd voor de gast en vriendelijkheid blijken de belangrijkste aspecten van 
gastvrijheid19. Als bezoekers moet je het gevoel krijgen dat je welkom bent. Gastvrijheid begint al 
voor het bezoek. Een bezoeker moet voor zijn bezoek gemakkelijk informatie kunnen vinden over het 
gebied en hierbij het idee krijgen dat hij/zij welkom is. Ook tijdens het bezoek moeten bezoekers 
informatie over het gebied kunnen vinden. Informatievoorziening is bij gastvrijheid belangrijk.  
 
Herhaalbezoek 
Het herhaalbezoek is een belangrijke indicator om kwaliteit te meten. Wanneer het herhaalbezoek in 
een gebied groot is wordt er blijkbaar kwaliteit gemeten. Indien een gebied door bezoekers vaak 
maar één keer wordt bezocht ontbreekt dit gebied waarschijnlijk aan kwaliteit.  
 
Tevreden bewoners 
Een gebied moet beschikken over tevreden bewoners. Wanneer een gebied alleen aantrekkelijk is 
voor bezoekers maar niet voor bewoners is het onmogelijk om een Leisure Hotspot te worden. 
Tevreden en trotse bewoners zijn de beste ambassadeurs voor een regio. Een goede Quality of Living 
is bovenal belangrijk voor de huidige bewoners. Een mooi, aantrekkelijk gebied zorgt dat bewoners 
tevreden zijn en blijven. En het zorgt ervoor dat de bewoner trots is op zijn stad/regio.20  
 
Uniek gebied 
Zoals uitgelegd is in het toekomstbeeld moet het leuk zijn om van de ene naar de andere Hotspot te 
gaan. Hierbij dient elke Leisure Hotspot weer anders te zijn. Hieruit concluderen wij dat het gebied 
ook uniek moet zijn en zich moet onderscheiden van andere gebieden. 
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Divers aanbod vrijetijd 
De heer Hillebrand zei dat een attractiepark als de Efteling geen Leisure Hotspot kan worden, mede 
doordat het niet veelzijdig is. Er moeten dus verschillende vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden in een 
Leisure Hotspot. Daarom hebben wij “veelzijdigheid” ook toegevoegd aan de eisen. Keuzevrijheid 
verhoogt volgens Neulinger (1974) ook de beleving van de bezoeker21. 
 
Al deze factoren zullen ook gemeten moeten worden. Op deze manier weet een regio op welke 
gebieden het zich kan verbeteren. 
 
Samengevat moet het gebied aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers. Dit is volgens Hans 
Hillebrand de belangrijkste indicator. Bij aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers wordt 
gekeken naar hoe zij het bezoek gewaardeerd hebben. Hierin wordt gekeken naar herhaalbezoek, en 
nu dus ook naar de indicatoren van de destinatie marketing mix, waarmee je kwaliteit meet. Het gaat 
er niet zozeer om dat er heel veel mensen komen maar wel om dat ze het bezoek hoog waarderen. 
Aan de andere kant zal een regio waar slechts een paar mensen komen, nooit een hotspot worden. 
Het heeft iets te maken met kwantiteit maar vooral ook met kwaliteit. Massatoerisme hoeft het 
worden van een Hotspot niet tegen te houden 
 
3.3.2 Innovatie 
Om de innovatiefheid van een regio te beoordelen zijn er grofweg 2 criteria opgesteld: 
 

1) Inzet op versterking van de duurzame verbinding tussen bedrijfswaarden (economie), 
gebiedswaarden (cultuur/natuur/landschap) en gastwaarden (gastvrijheid/motieven/prijs) 
Wanneer hier op ingezet wordt is het de bedoeling dat het de kwaliteit van de omgeving en 
de gebiedsontwikkeling wordt verhoogd. Ook moet dit uiteindelijk bijdragen aan de 
rendementen van ondernemingen in het gebied. Daarnaast zal het ook een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van de gastwaarden volgens UNIQUE. Kees van der Most van het NBTC 
omschrijft UNIQUE als volgt: 
Uncommon  niet vaak voorkomend   
Novelty   nieuw / nieuwigheid 
Inspiring  inspirerend   
Quality   kwaliteit   
Understanding  begrijpbaar   
Emotions  emoties 

 
2) Inzet op samenwerking 

Wat verder belangrijk is bij het criterium innovatie, is de inzet op samenwerking. De 
belangrijkste samenwerking om een Leisure Hotspot te worden, is de samenwerking tussen 
overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs en maatschappelijke organisaties. Al deze 
organisaties kunnen leren van elkaar en hierdoor kan een gebied sterker worden. Daarnaast 
moet er ook samengewerkt worden met andere sectoren zoals de zorg, landbouw en cultuur 
sector. Tenslotte moet er een goede samenwerking zijn tussen vervoer, verblijf en vermaak. 
Wanneer bijvoorbeeld een attractie veel te bieden heeft maar slecht bereikbaar is kan dit 
geen Leisure Hotspot worden. 
 

Om in aanmerking te komen als Leisure Hotspot moet een gebied een sterke en duurzame 
verbinding tussen bedrijfswaarden, gebiedswaarden en gastwaarden hebben. Bij de innovatie hoort 
ook de inzet op samenwerking. Een gebied kan alleen een Leisure Hotspot  worden als Privaat-
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Privaat en  Publiek-Privaat wordt samengewerkt tussen ondernemers. Dit is cruciaal, want anders 
kan men een regio niet op de kaart zetten. Het is eerst van belang dat de bezoeker naar een regio 
komt. Pas daarna worden de ondernemers in de regio een soort concurrent van elkaar. De eerste 
stap, van het mensen aantrekken, is verreweg de moeilijkste.  
 
3.3.3 Vestigingsklimaat  
Het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt op drie criteria beoordeeld: 

1) Ontsluiting van de regio voor verblijf en bezoek 
Met ontsluiting van de regio voor verblijf en bezoek worden de kwaliteit van de 
bereikbaarheid van de regio benoemd. Hiermee wordt de toegankelijkheid per auto bedoeld 
maar zeker ook met het openbaar vervoer. Daarnaast kan een gebied ook goed toegankelijk 
zijn via het water. Dit onderdeel s gelijk aan “bereikbaarheid” uit de destinatiemix. Naast de 
het gebied van buitenaf goed bereikbaar moet zijn moet er binnen de regio ook sprake zijn 
van goede ontsluiting. Tenslotte moet het gebied ook genoeg ruimte bieden voor 
investeringen. 

2) Kwaliteit en motivatie medewerkers 
Het gebied moet over genoeg kwaliteit en motivatie van medewerkers beschikken. Dit komt 
er dus op neer dat er genoeg beschikbaarheid is van arbeidskrachten met de juiste opleiding 
en motivatie. Deze medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de beleving van de 
bezoekers. 

3) Maatschappelijke inbedding vrije tijd en toerisme 
Regio’s die in aanmerking willen komen als Leisure Hotspot moeten een verbinding hebben 
met de regionale infrastructuur. Daarnaast moeten de betrokken overheden in het gebied 
medewerking verlenen en het aantrekken van toeristen stimuleren. Tenslotte moeten ook de 
burgers worden betrokken bij het proces. Ook zij moeten de meerwaarde inzien van het 
worden van een Leisure Hotspot.  

 
Er wordt bij dit criterium dus onder andere gekeken naar bereikbaarheid. Als men moeilijk in een 
gebied kan komen, zal het nooit een Leisure Hotspot worden 
Ook  heeft ook iets te maken met de kwaliteit en de motivatie van de medewerkers en potentiële 
medewerkers. Er dienen mensen aanwezig te zijn die nodig zijn om te doen wat je wilt doen. 
Daarnaast gaat het om de maatschappelijke inbedding. Een kennisinfrastructuur is belangrijk en 
overheden moeten meewerken. Hans Hillebrand merkt dat er in een aantal gemeenten geen vraag is 
voor toerisme en vrije tijd. Dit moet dus andersom zijn. Een overheid moet juist organisaties en 
mensen binnen willen halen en hierin faciliteren volgens hem. Daarnaast wordt er gekeken naar de 
burgerij. Vinden die mensen uit de regio toerisme belangrijk of zeggen die dat het wel ietsjes minder.  
 
 
In de hoofdstukken 5,6 en 7 wordt de Regio Biesbosch aan de hand van deze eerder genoemde 
criteria beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling wordt het duidelijk op welke gebieden de 
Regio Biesbosch zich nog kan en moet verbeteren om in aanmerking te komen als Leisure Hotspot.  
 

3.4 Beoordeling Leisure Hotspots 
Wanneer de criteria helder zijn, kunnen aan de hand daarvan de eerste hotspots geïdentificeerd 
worden. Vervolgens zal een panel van (ervarings) deskundigen op zoek gaan naar andere mogelijke 
hotspots in Nederland en jaarlijks een aantal hotspots selecteren die in dat jaar op bijzondere 
aandacht kunnen rekenen en een voorbeeld voor anderen zijn. Dit is de beoordeling zoals staat 
vermeld in de Toekomstagenda. In werkelijkheid heeft de initiatiefgroep nog geen concreet idee wie 
de gebieden moet gaan beoordelen, dit blijkt uit het interview met Hans Hillebrand. Op de vraag op 
welke manier de gebieden worden beoordeeld geeft hij het volgende antwoord:  
 



Eindversie 

W. van Sprundel & A. Verschoor   25 

“Dat is een goede vraag, dat weten wij ook nog niet. Ik zou het, het mooiste vinden als we zover 
kunnen komen dat de koepel van het toerisme, namelijk Gastvrij Nederland,  een hele belangrijke rol 
in het geheel krijgt. Een commissie kan ook. Met hoe meer gezag dat wordt beoordeeld, hoe meer het 
aan zal slaan. “ 
 
Het is inmiddels wel duidelijk aan de hand van welke criteria de gebieden worden beoordeeld. Nu is 
het nog zaak om een organisatie en/of commissie te vinden die de gebieden zal beoordelen aan de 
hand aantrekkelijkheid, vestigingsklimaat en innovatie. 
 
De lijst zelf op zich zelf is geen doel maar een proces van ontmoeting en aanmoediging. Daarom zijn 
de Hotspots slechts een begin van handelingen die verricht moeten worden om, het doel, de 
verandering in de Vrije Tijd en Toerisme door te voeren. In dit proces moeten onder andere 
ervaringen worden uitgewisseld tussen betrokkenen van verschillende gebieden en geïnteresseerden 
elders in het land zodat er van elkaar geleerd kan worden.  

 
3.5 Conclusie 
Eind 2011 hebben 9 verschillende partijen de krachten gebundeld om te werken aan ‘Gastvrijheid 
van Wereldklasse’. Dat wordt gedaan met een  tweeledig doel. Ten eerste het stimuleren van de 
innovatiekracht van de toeristische regio’s. Ten tweede  het versterken van Nederland als 
toeristische bestemming. Essentieel voor dit resultaat is samenwerking in de Gouden Driehoek-plus. 
Hiermee worden de Ondernemers, Overheden, Onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
Maatschappelijke organisaties bedoeld.  
 
Een belangrijke rol in dit geheel is weggelegd voor de Leisure Hotspots. Een Leisure Hotspot wordt als 
volgt definieert:  
 
“Dat zijn gebieden met veel beleidsmatige aandacht voor toerisme en vrije tijd, die erg in trek zijn bij 
gasten en bewoners, en waar op innovatieve wijze aan Gastvrijheid van Wereldklasse wordt 
gewerkt.”  
 
Om als regio in aanmerking te komen als  “Leisure Hotspot” zijn een aantal criteria opgesteld. Het 
gebied moet op al deze gebieden goed scoren. Deze criteria zijn: 
 

1)  Aantrekkelijkheid  
Het moeten regio’s zijn die worden gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Omdat 
hiervoor alleen herhaalbezoek als indicator werd gegeven is dit criteria door ons verder 
uitgebreid. Om als regio aantrekkelijk te zijn voor bewoners en bezoekers  moet een gebied 
goed scoren op: Attracties (inclusief evenementen), voorzieningen, gastvrijheid, tevreden 
bewoners, uniciteit, veelzijdigheid en herhaalbezoek.  

2) Vestigingsklimaat  
De regio moet zittende en nieuwe ondernemers veel te bieden hebben. Daarom is het 
belangrijk dat het gebied goed bereikbaar is voor verschillende vormen van vervoer. 
Daarnaast moet gebied beschikken over genoeg personeel met de juiste motivatie. Tenslotte 
is het belangrijk dat de regio’s beschikken over een regionale infrastructuur waarbij de 
overheid toerisme en recreatie stimuleert. 

3) Innovatie 
Er moeten vernieuwende zaken ondernomen worden die helpen Gastvrijheid van 
Wereldklasse te realiseren. Daarom moet er worden ingezet op versterking van de duurzame 
verbinding tussen bedrijfswaarden, gebiedswaarden en gastwaarden. Hierbij lijkt 
samenwerking de sleutel tot succes. Vooral de samenwerking tussen de 4 O’s is erg 
belangrijk. 
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De lijst zelf op zich zelf is geen doel maar een proces van ontmoeting en aanmoediging. Daarom zijn 
de Hotspots slechts een begin van handelingen die verricht moeten worden om, het doel, de 
verandering in de Vrije Tijd en Toerisme door te voeren. 
 
In de Toekomstagenda staat dat eind 2012 een eerste lijst van Leisure Hotspots gepubliceerd moet 
worden. Uit het interview met Hans Hillebrand is gebleken dat deze organisatie nog lang niet zover 
is. Begin 2013 moet er een congres komen waarbij slechts enkele potentiële Leisure Hotspots 
worden gepresenteerd door een organisatie met gezag. Wie de gebieden gaat beoordelen is nog niet 
duidelijk.   
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Hoofdstuk 4: Doelgroepen 

Om te weten voor wie het gebied aantrekkelijk moet zijn, wordt hier de doelgroepen van het gebied 
beschreven. 
 

4.1 Huidige doelgroepen 
Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de doelgroep om zo goed mogelijk in te spelen op 
de wensen en behoeften van de bezoekers. Hiervoor moet uiteraard ook in kaart worden gebracht 
wat zij belangrijk vinden aan een bezoek. Daarnaast kan er worden geconcludeerd of de beoogde 
doelgroep die de regio voor ogen heeft ook daadwerkelijk een bezoek brengt. Om antwoorden te 
krijgen op deze vragen hebben wij een interview gehad met Dhr. Erik Zindel, directeur VVV Zuid-
Holland Zuid. 
 
In de regio Biesbosch  is er onderscheid gemaakt tussen de recreanten die komen voor het Nationaal 
Park de Biesbosch en de ‘cultuurtoerist’. De toeristen die komen voor de cultuur komen voornamelijk 
naar Dordrecht en in mindere mate naar Geertruidenberg. De bezoeker die komt voor het Nationaal 
Park wordt een stuk uitgebreider besproken dan de cultuurtoerist. Dit vanwege het feit dat het 
Nationaal Park de Biesbosch het gebied uniek maakt. De keuze voor deze twee doelgroepen is in 
overleg geweest met de opdrachtgever Robert Holmes en wij staan hier volledig achter. 
 
4.1.1 Recreanten 
Doelgroepen kunnen op vele manieren worden beschreven. Elke beschrijving heeft zijn voor- en 
nadelen. Wij hebben ervoor gekozen om de doelgroep van het Nationaal Park in kaart te brengen 
aan de hand van motiefgroepen. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat deze manier van 
doelgroepbepaling ook in andere beleidsplannen is gebruikt.   Verder wordt onderscheid gemaakt 
tussen de bezoeker in het algemeen en de bezoeker die komt voor het water of het landschap.  
De onderzoeken: “Sustainable Tourism in the Biesbosch-Region”22 en het beleidsplan 
“Ondergedompeld in de Biesbosch”23 schetsen een duidelijk beeld van de huidige bezoekers. 
 
De regio Biesbosch trekt jaarlijks ongeveer 1.5 miljoen bezoekers. Dordrecht is in deze cijfers niet 
meegenomen. Ongeveer 425.000 mensen bezoeken de Hollandse Biesbosch recreatie ruimte. Deze 
ruimte hoort bij het Nationaal Park. Het Nationaal Park trekt ongeveer 500.000 mensen per jaar. De 
drie bezoekerscentra worden jaarlijks door ruim 200.000 bezoekers bezocht. Het Natuur,- en 
Cultuurhistorisch museum Twintighoeven, gelegen in de Elzen bij Dordrecht,  trekt jaarlijks ook 
duizenden bezoekers24.  
 
Het merendeel van de bezoekers (91%) van de Biesbosch komt uit de regio: voornamelijk uit Zuid-
Holland en in mindere mate Noord-Brabant. Hieruit kan worden opgemaakt dat vooral mensen uit de 
omliggende gemeenten gebruik maken van dit gebied. Meer dan de helft van de bezoekers van de 
Hollandse Biesbosch komt uit Dordrecht.  
 
Het onderzoeksrapport van Leisureresult (2007) vat het profiel van de bezoeker aan de Biesbosch 
regio als volgt samen: 
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 http://step-projects.eu/uploads/_website%20documents/Strategy_and_action_plan_Biesbosch.pdf 
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- Actieve recreant (fietsen, wandelen, watersporten) 

- Inactieve recreant (zonnen, zwemmen, sociale contacten) 

- Regionale herkomst 

- Senioren of gezinnen met kinderen 

- Hoog herhalingsbezoek 

- Geen specifieke interesse in de natuur 
 
Dit komt redelijk overeen met de doelgroep die de regio Biesbosch voor ogen heeft. Hierin wordt ook 
duidelijk dat er momenteel nog weinig  grootschalig verblijfstoerisme/-recreatie is. De beoogde 
doelgroepen komen later in dit hoofdstuk nog verder aan de orde. 
 
In het onderzoek Sustainable Tourism in the Biesbosch-Region25 kunnen bezoekers grofweg worden 
onderscheiden in twee groepen: 

1) De doelgroep die komt voor het water  
2) De doelgroep die komt voor het landschap  

 
Van beide groepen is een profielschets gemaakt: 
 
4.1.2 Recreant die komt voor het water 
43% van de bezoekers geeft aan het gebied te bezoeken voor de waterrecreatie. Boot eigenaren die 
varen in de Biesbosch komen voornamelijk uit de regio. Naast de mensen die de Biesbosch bezoeken 
met een privé boot, maken er jaarlijks 100.000 mensen gebruik van de excursie boten die rondvaren. 
Van deze bezoekers komt 33% uit de regio.  
De leeftijd van de bezoekers die komen voor het land ligt voornamelijk tussen de 40 en 65 jaar (60%). 
Ruim drie kwart van de bezoekers voor het water is 40 jaar of ouder.  
 
Opvallend bij deze bezoekers is het herhaalbezoek. 94% van de water bezoekers geeft aan al eens 
eerder de Biesbosch bezocht te hebben. Daarnaast is het ook opvallend dat slecht 4% van de 
bezoekers geld besteed aan hapjes en drankjes tijdens het bezoek. De 4% doet dit dan wel weer 
relatief veel.  
 
Over het algemeen zijn de bezoekers die voor het water komen tevreden over de faciliteiten. Ze 
waarderen vooral het Biesbosch museum, de bezoekerscentra en de mogelijkheden om te wandelen 
hoog. De waterrecreant mist voldoende goede aanlegplaatsen en de aanwezigheid van 
zandstrandjes. Bezoekers die voor het water komen zouden graag het volgende zien veranderen: 
meer aanlegplaatsen (39%), vuilnisbakken (17%), toiletten (16%), hospitaliteit (15%). 
 
4.1.3 Recreant die komt voor het landschap 
Wandelen en fietsen zijn de twee voornaamste activiteiten. Daarnaast geeft 27% van de bezoekers 
aan dat het voor een passieve activiteit, zoals relaxen en zonnen, naar de Biesbosch komt. Het 
herhaalbezoek van deze bezoeker is kleiner dan die van de water bezoeker (68%).  
 
In het algemeen zijn de landschap respondenten tevreden over de mogelijkheden tot recreatie. Het 
gebied wordt beoordeeld met een 7.8. De belangrijkste redenen voor deze positieve beoordeling zijn 
de gemakkelijke toegankelijkheid en de afwezigheid van lawaai. Wat door de bezoekers als slechtst 
wordt ervaren is de aanwezigheid van bankjes. Daarnaast vinden de bezoekers dat de 
bewegwijzering van wandelpaden beter kan en dat er onvoldoende horeca gelegenheden zijn in het 
gebied.        
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Uit bovenstaande kenmerken van de recreanten blijkt dat er in de regio Biesbosch kwaliteit wordt 
gemeten. Dit uit zich in het hoge percentage herhaalbezoekers. Ook scoort de regio Biesbosch hoog 
op het gebied van faciliteiten. Onder andere de wandel/fietspaden en bezoekerscentra worden hoog 
gewaardeerd. Toch zijn er ook verbeterpunten. Er wordt weinig geld uitgegeven in de horeca. Dit kan 
komen omdat er zich ook maar een beperkt aantal horecagelegenheden in het gebied bevinden. 
Daarnaast zou de waterrecreant meer aanlegplaatsen willen en zou de landrecreant en betere 
bewegwijzering van wandelpaden willen.  
 
In hoofdstuk 5 wordt de regio Biesbosch beoordeeld op het gebied van aantrekkelijkheid en komen 
bovengenoemde aspecten terug.   
 
4.1.4 Bezoeker algemeen 
Tussen de bezoeker die komt voor het landschap en de bezoeker die komt voor het water zijn er ook 
een aantal algemene zaken opgevallen die voor beide doelgroepen tellen.  
De gemiddelde tijd die een bezoeker in het gebied verblijft, die voor het water komt, ligt op 3 uur en 
11 minuten. Voor de bezoeker die komt voor het landschap ligt dit getal 5 minuten hoger. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat de Biesbosch voornamelijk wordt bezocht door ‘dagjesmensen’. Op de rand 
van  het Nationaal Park bevindt zich slechts één hotel. Dit zou een reden kunnen zijn dat het 
verblijfstoerisme niet van de grond komt. Omliggende steden zoals Dordrecht hebben hier echter wel 
voldoende aanbod in maar de bezoekers geven aan hier geen gebruik van te maken. 
 
Dat er vooral dagjesmensen worden aangetrokken komt grotendeels overeen met de beoogde 
doelgroep van de Regio Biesbosch. Deze is in het kader van het STEP programma als volgt is 
omschreven: 
 

1) Bevolking in de nabije regio (0 - 10 km) 
2) Dagjesmensen, (10 km en verder, voornamelijk uit de Randstad en Brabantstad) 
3) Watersporters (dagjesmensen uit omliggende jachthavens en toervaarders uit heel 

Nederland) 
4) Verblijfstoeristen (heel Nederland) 
5) Buitenlandse toeristen (m.n. dagjesmensen uit Vlaanderen, geïnteresseerden 

uit diverse landen) 
 
Van de beoogde doelgroepen wordt het merendeel bereikt. Toch is er nog de nodige winst te 
behalen op het gebied van verblijfstoerisme.  
 
4.1.5 Wensen en behoeften recreanten 
De recreant wordt steeds kritischer in zijn/haar keuze De vrijetijdssector neemt met 400.000 
werkzame personen en 37 miljard aan toeristisch-recreatieve bestedingen in Nederland een 
groeiende economische en maatschappelijke positie in. Tegelijkertijd verandert deze markt enorm 
snel: het aanbod wordt veelzijdiger en transparanter. Het is voor een gebied belangrijk om te weten 
wat de doelgroep, in geval van de Biesbosch, de recreant, wilt. Wanneer je als regio weet wat de 
bezoeker graag ziet in een goed kan je hierop inspelen. Om hier als regio goed op in te spelen is het 
belangrijk om te weten hoe de voorzieningen in het gebied worden beoordeeld. Voorzieningen die 
slecht worden beoordeeld moeten worden aangepakt.   
 
De recreatieve kwaliteit van een gebied heeft niet alleen te maken met de gebruikswaarde (wat kan 
je er doen), maar vooral ook met de belevingswaarde (de zintuiglijke waarneming)26. De wensen van 
recreanten ten opzichte van het landschap zijn voor ieder verschillend. Toch zijn er ook veel 
overeenkomsten in de ruimtelijke wensen van de recreant. Zo recreëren Nederlanders het liefst in 
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het bos. Dit maakt het natuurgebied van de Biesbosch populair bij recreanten. Ook ander soorten 
natuurgebieden en het half-open agrarisch gebied zijn populaire locaties voor het beoefenen van 
recreatieactiviteiten. Een kijken in de achtertuin van een boerderij is hier een voorbeeld van. De 
regio Biesbosch zal hier ook op in moeten spelen. 
  
Overheden hebben de afgelopen decennia al veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in het inrichten 
van het landelijk en stedelijk gebied voor de recreant in Nederland. Dit kan echter per gemeente 
enorm verschillen.  Daarom is er nog steeds veel te bereiken in het volgen van de wensen van de 
recreant. Hoewel de regio Biesbosch over het algemeen positief wordt beoordeeld is er ruimte voor 
verbetering. Om beter te kunnen voldoen aan die wensen is in het onderzoek naar de wensen van de 
recreant een nieuwe stroming op gang gekomen. Het zogenaamde 'vraaggericht werken'. Hierbij 
wordt er gekeken naar de wensen en behoeften van de bezoekers. Vervolgens wordt het aanbod 
hierop aangepast.27 
 
Staatsbosbeheer heeft de indeling in motiefgroepen, zoals uitgewerkt door Alterra, overgenomen. 
De gebruikte indeling in bezoekersgroepen is gebaseerd op motieven van mensen om naar een 
gebied te komen. Een motiefgroep is een beschrijving van een groep recreanten die zich ten opzichte 
van andere recreanten onderscheidt door het motief waarmee ze een gebied bezoeken. Motieven 
kunnen worden vertaald naar de wensen ten aanzien van de belevingssfeer. Dit duidelijk verwerkt in 
de tabel op de volgende pagina. In deze tabel wordt per motiefgroep aangegeven welke activiteiten 
zij ondernemen en van welke voorzieningen gebruikt wordt gemaakt.  

 
 
Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat elke motiefgroep 
verschillend is. Zo komt de bezoeker die er even tussenuit willen 
vooral uit het gebied zelf en komt de bezoeker met interesse 
voor natuurgebieden juist van verder 
 
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Motivaction onderzoek 
gedaan naar de omvang van de motiefgroepen (zie tabel 1). De 
motiefgroep ‘Er tussenuit’ is het grootst, gevolgd door 
‘Gezelligheid’. De motiefgroepen ‘Interesse voor gebieden’ en 
‘Liefhebbers van wildernis’ zijn ongeveer gelijk in omvang en de 
motiefgroep ‘Uitdaging’ is het kleinst.28  
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 http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1932.pdf 
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 http://www.recreatiedebat.nl/doc/Recreant%20bepaalt%20inrichting%20-%20lw%204%2009.pdf 
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Om een beter beeld te krijgen van de motiefgroepen in het Nationaal Park wordt elke motiefgroep 
hier kort besproken. 
 
Gezelligheidszoekers gaan graag met familie of vrienden op stap. Het liefst over verharde paden met 
duidelijke en simpele bewegwijzering. Goede parkeerplaatsen en horeca zijn belangrijk. Zij houden 
van gemak, zitten graag in de zon en houden van een terrasje pikken. Activiteiten zijn georganiseerd, 
gezellig en leuk, duren niet te lang en zijn niet te inspannend. En het landschap is minder belangrijk. 
 
Rust stilte en ruimte zijn essentieel voor de mensen die er tussen uit willen. Zij gaan naar buiten om 
de batterij op te laden. Deze mensen zijn op zoek naar mooie landschappen, dicht bij de 
woonomgeving, die een contrast vormen met de dagelijkse omgeving. Een goed netwerk van wegen 
en paden is een pre, andere voorzieningen zijn minder belangrijk. 
 
Interesse in natuur, cultuur en geschiedenis bindt een categorie mensen die iets willen leren. Zij zijn 
vaak te vinden in authentieke landschappen met verwijzingen naar het verleden en een afwisselende 
flora en fauna. Zij stellen een goed netwerk van paden op prijs, maar daarbij horen ook 
informatieborden, bezoekerscentra, natuurpaden en vogelkijk-hutten. 
 
Natuurvorsers willen volledig opgaan in de natuur en willen alles weten over flora en fauna. Een 
moeilijk toegankelijk en ruig ondoordringbaar landschap is geen enkel probleem. Zij hebben ook 
nauwelijks behoefte aan voorzieningen en komen liever geen andere mensen tegen. Eten en drinken 
nemen ze vaak zelf wel mee. 
 
Uitdaging, dat zoeken de sportieve recreanten. Zij willen mountainbiken, veldlopen, nordic walken en 
klimmen. Barrières en obstakels, zoals water reliëf en hoogte, vormen een uitdaging. Landschappen 
moeten een mooi decor zijn, maar moeten vooral uitnodigen tot het leveren van een fysieke 
prestatie 
 
De regio Biesbosch heeft 3 hoofdentrees om het gebied in te gaan: In Drimmelen, Werkendam en 
Dordrecht. Uit het interview met de boswachter van de Biesbosch, Thomas van der Es, blijkt dat deze 
entrees populair zijn bij verschillende motiefgroepen. Zo past het gebied in Drimmelen het best bij de 
sportieve recreanten die op zoek zijn naar een uitdaging. In Werkendam komen vooral mensen met 
interesse in de natuur en in Dordrecht komen vooral de gezelligheidsbezoekers.  

 
4.2 Cultuurtoerist 
Naast de recreant die komt voor het Nationaal Park liggen er in de Regio Biesbosch een aantal steden 
die op het gebied van cultuur ontzettend veel te bieden hebben. Vooral Dordrecht heeft door haar 
historie en grootte veel potentie om cultuurtoeristen aan te trekken. Dit uit zich ook in het 
onderzoek ‘Meest Gastvrije stad’. Hierin scoort Dordrecht als stad het hoogst op gebouwen, pleinen 
en straten. De bereikbaarheid met de auto wordt als slechtst ervaren van de stad.29  
  
Om een goed beeld te krijgen van de cultuurtoerist is het belangrijk om te weten wat 
cultuurtoerisme is. In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de volgende definitie: Cultuurtoerisme is 
een tak van toerisme waarin de nadruk ligt op het kweken van inzicht in monumenten en plaatsen, 
met bijzondere aandacht voor historische authenticiteit, cultuurbehoud en plaatselijke 
betrokkenheid30. Wij hebben voor deze definitie gekozen omdat deze definitie goed past bij de stad 
Dordrecht en wij plaatselijke betrokkenheid, op weg naar een Leisure Hotspot, belangrijk vinden.  
 
Cultuurtoerisme 
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Vanaf 1980 werd cultuurtoerisme gezien als belangrijke bron voor de economische ontwikkeling van 
veel toeristische bestemmingen. Cultuurtoerisme is: 

- Studiereizen 

- Kunstuitvoering 

- Festivals 

- Culturele evenementen 

- Bezoek historische plaatsen en monumenten 
 

Cultuurtoeristen zijn vaak op zoek naar verschillende elementen binnen een 
cultuurtoeristisch product, meestal een combinatie van atmosfeer, lokale cultuur en 
geschiedenis. Toeristen willen tijdens hun reis nieuwe dingen leren, meestal over het unieke 
karakter van de plaats. Nieuwe dingen leren vormde de hoofdmotivatie van vele 
cultuurtoeristen, maar sinds de komst van de “experience economy” wordt het beleven van nieuwe 
dingen steeds belangrijker31 

Cultuurtoerisme wordt gezien als een groeimarkt. Het 
opgaan in een andere cultuur met haar eigen identiteit, 
karakter en levensstijl van de bevolking is ook belangrijk 
in het cultuurtoerisme. 
 
In tien jaar tijd is het aandeel toeristen dat een culturele 
vakantie onderneemt bijna verdubbeld. Deze culturele 
toeristen besteden meer dan andere typen toeristen; 
bijna vijf keer zo veel als wordt besteed aan een vakantie 
in landelijke omgeving, het dubbele van een 
strandvakantie en ruim anderhalf keer zoveel als aan een 
citytrip. 32 

De cultuurtoerist wordt in Regio Biesbosch voornamelijk aangetrokken door Dordrecht en 
Geertruidenberg. De reden dat deze steden aantrekkelijk zijn voor cultuurtoeristen wordt  in dit 
hoofdstuk kort toegelicht.   
Omdat  Gorinchem net buiten de Regio ligt wordt deze stad niet meegenomen. Gorinchem bevindt 
zich wel in de invloedsfeer van de regio, hierdoor kan Gorinchem later worden toegevoegd. In bijlage 
F is meer informatie te vinden waarom Gorinchem aantrekkelijk is voor cultuurtoerisme.  
 
Dordrecht33 
Dordrecht is de oudste stad van Holland (niet van heel Nederland) en heeft een rijke historie en heeft 
veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Veel galeries, kunst-, antiek, musea en het oudste 
tekengenootschap van Nederland, Pictura. Maar ook op het gebied van theater, kunsteducatie en 
historie is er genoeg te beleven in de stad. Cultuur wordt dan ook gepositioneerd als een goede 
motivatie om Dordrecht te bezoeken en te blijven bezoeken, ook in combinatie met andere 
motieven, zoals winkel- en horecabezoek en recreatie. 

Deze boodschap wordt sinds enkele jaren goed naar buiten gebracht. Dat de marketing van 
Dordrecht prima op orde is blijkt wel uit het feit dat zij de ‘Nationale citymarketing trofee’ in juni 
2012 hebben gewonnen. De jury waardeert Dordrecht met name om zijn duidelijke visie, brede 
aanpak en het betrekken van stakeholders in alle sectoren van de gemeente. “Er zijn goede 
resultaten geboekt op de verschillende beleidsterreinen en de organisatie voor citymarketing heeft 
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zich een sterke positie verworven in de gemeente en de gemeenschap. Er is sprake van een 
totaalpakket”, aldus de jury.34  
 
Uit onderzoek van het NBTC blijkt dat het toeristisch bezoek aan Dordrecht in 2010 voor het derde 
jaar op rij is gestegen. In 2010 nam het aantal bezoekers toe met 12% waardoor er nu jaarlijks 
835.000 mensen één of meerdere keren de stad bezoeken. De andere 31 steden moeten het doen 
met een stijging van slechts 1%. Waar het aantal toeristische bezoekers onder historische steden 
vanaf 2007 gemiddeld met 1.5% is gestegen noteert Dordrecht een stijging van 25%.35 Het toeristisch 
bezoek aan Dordrecht zorgt voor een directe economische spin-off van ruim 73 miljoen. Reden 
genoeg om hierin te investeren en dit bedrag verder te laten stijgen.  
 
Geertruidenberg 
Geertruidenberg is een oude vestingstad. Momenteel bevinden zich in de historische kern van de 
stad nog vele fraaie monumentale panden uit de late middeleeuwen, welke op de Rijks- en 
Gemeentelijke Monumentenlijsten staan. De meeste panden bevinden zich aan het Marktplein. 
Waardevol is te vermelden dat de Oude Kom van de vestingstad waar bijna 800 jaar geleden 
stadsrechten aan zijn verleend, een rijksbeschermd stadgezicht is, waar rondom de bebouwde kern, 
en nog nagenoeg gaaf de vestingwerken met aarden wallen en grachten hebben. De prachtige 
historie en architectuur zorgen ervoor dat deze stad potentie heeft voor cultuurtoeristen. Deze 
boodschap moet uiteraard wel goed naar buiten worden gebracht.  
 
Uit de analyse van bovenstaande gebieden blijkt dus wel dat deze steden erg aantrekkelijk zijn voor 
cultuurtoeristen. Deze aantrekkelijkheid komt natuurlijk niet vanzelf. Door goede marketing en 
positionering als stad kan de gewenste doelgroep worden aangetrokken. 
 
Uit het interview met Erik Zindel kwam duidelijk naar voren dat er eigenlijk niet echt sprake is van ‘de 
cultuurtoerist’. De echte cultuurtoerist bestaat niet. Dit zijn vaak mensen die de historie en cultuur 
van een stad gebruiken als decor voor het bezoek. Het grootste deel van het bezoek wordt vaak 
besteed aan winkelen en een terrasje pakken. Dit blijkt ook uit het uit onderzoek van het NBTC 
‘Toeristisch bezoek aan steden 2010’36 In de tabel, die in bijlage H is terug te vinden, is duidelijk te 
zien dat activiteiten als winkelen, lunchen en een terrasje pakken veruit het populairst zijn. Toch zijn 
wij van mening da deze steden zich wel moeten blijven positioneren als ‘cultuursteden’. Het trekt 
bezoekers en brengt een grote economische spin-off met zich mee. Of de bezoekers nou geld 
uitgeeft aan een museum of op een terras, de steden profiteren.    
 

4.3 Potentiële doelgroep Regio Biesbosch 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat er vooral ‘dagjesmensen’ naar de regio Biesbosch 
komen. Dit geldt zowel voor de stad Dordrecht als het Nationaal Park. In dit hoofdstuk wordt een 
doelgroep die graag door de regio zou worden aangetrokken maar momenteel nog weinig in het 
gebied komt.  
 
Verblijfstoeristen/-recreanten 
Uit het onderzoek naar de doelgroep komt duidelijk naar voren dat de bezoeker van de regio 
Biesbosch voornamelijk een dagrecreant is. Voor landrecreanten is dit nog meer van toepassing 
omdat de waterrecreant nog wel eens op haar boot slaapt. Ook in de stad Dordrecht heeft het 
toeristisch bezoek een relatief korte verblijfsduur.37 Dit blijkt uit het onderzoek “Toeristisch bezoek 
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aan steden’’ van  NBTC-NIPO Research. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 31 steden, waarvan 8 
historische steden waaronder Dordrecht valt. Bij zes van de tien bezoeken aan Dordrecht is de 
verblijfsduur niet langer dan 4 uur. Bij vier op de tien is dat dus langer dan 4 uur, inclusief 3% met 
een overnachting. De verblijfsduur is daarmee wat korter dan gemiddeld in de 8 historische steden 
en flink lager dan het gemiddelde van alle steden in het onderzoek. De uitdaging is niet alleen om het 
totale bezoek verder te doen groeien, maar ook om de verblijfsduur, inclusief het aantal 
overnachtingen te laten toenemen. Dat stelt eisen aan het toeristische product, waaronder ook de 
overnachtingcapaciteit. Daarom moet het verblijfstoerisme in de regio Biesbosch worden 
gestimuleerd. Het is namelijk één van de beoogde doelgroepen van de Regio Biesbosch die 
momenteel nog niet voldoende wordt aangetrokken. In het Nationaal Park bevinden zich weinig tot 
geen slaapplaatsen, terwijl het park met haar prachtige omgeving erg aantrekkelijk kan zijn voor 
toerisme. Daarnaast geven bezoekers van het Nationaal Park aan dat er te weinig horeca 
voorzieningen zijn. Beide aspecten kunnen een reden zijn waarom verblijfstoerisme niet van de 
grond komt in de regio. Rondom het Nationaal Park in het meer stedelijke gebied zijn wel genoeg 
voorzieningen op dit niveau. Wellicht dat een goede samenwerking met een stad als Dordrecht het 
verblijfstoerisme kan bevorderen. Dan moet de overheid hierin faciliteren en stimuleren.  
 
Uit het interview met Erik Zindel komt naar voren dat de overheid vooral in bedreigingen kijkt en 
hiermee de kansen niet ziet. Een goed voorbeeld hiervan is het afwijzen van een concept wat 
verblijfstoerisme zal aantrekken. In de regio Biesbosch is een prachtige plek die goed kan dienen als 
plaats voor een vakantiepark. Wanneer een toonaangevende keten als Landal GreenParks wordt 
binnen gehaald biedt dit veel kansen voor de regio. Als regio profiteer je gelijk van het enorme  
promotie- en marketingbudget die deze ketens hebben. Dit heeft veel meer impact dan de 
versnipperde promotie die door kleine Bed &Breakfasts wordt gedaan. Daarbij houden deze parken 
juist rekening met de natuur. De overheid was echter bang dat de natuur de dupe zou worden van 
dit project en zette daarom om een streep door dit initiatief.  
 
Ook gaf Dhr. Zindel aan dat Toerisme en Recreatie hoog op de agenda staat van de lokale overheid 
maar in werkelijkheid blijkt dit niet het geval. Er wordt veel te weinig tijd besteed aan deze sectoren. 
Met een beter beleid en meer medewerking van de lokale overheden zal de regio Biesbosch. 
aantrekkelijker worden voor toerisme.  
 

4.4 Conclusie 
In de Biesbosch regio komen grofweg 2 soorten doelgroepen: De recreant die komt voor het 
Nationaal Park en de toerist die komt voor de culturele bezienswaardigheden. Beide doelgroepen 
hebben verschillende wensen en behoeften. 
 
Jaarlijks trekt het Nationaal Park ongeveer 1.500.000 bezoekers. Het merendeel van deze bezoekers 
komt uit de regio: voornamelijk uit Zuid-Holland in mindere mate Noord-Brabant. Slechts 9% van de 
bezoekers komt niet uit deze twee provincies.  
 
Om een beeld te krijgen van de doelgroep is er gebruik gemaakt van motiefgroepen. Er komen vooral 
mensen naar het Nationaal Park voor de gezelligheid en om de batterij weer op te laden. De 
bezoekers zijn echte dagjesmensen. Maar weinig bezoekers geven aan in dit gebied te overnachten. 
Dit komt omdat er in het gebied weinig voorzieningen zijn om te overnachten. Daarbij is er ook een 
gebrek aan horeca in het Nationaal Park. Deze voorzieningen zijn er wel maar liggen vooral in de 
omliggende steden zoals Dordrecht.    
 
Dat er in NP De Biesbosch kwaliteit wordt gemeten is duidelijk. Dit uit zich in het hoge percentage 
herhaalbezoekers. Ook scoort de regio Biesbosch hoog op het gebied van faciliteiten. Onder andere 
de wandel/fietspaden en bezoekerscentra worden hoog gewaardeerd. Toch is er nog de nodige 
ruimte voor verbetering in het gebied. Er wordt weinig geld uitgegeven aan horeca. Dit kan komen 
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omdat er zich ook maar een beperkt aantal horecagelegenheden in het gebied bevindt. Daarnaast 
zou de waterrecreant meer aanlegplaatsen willen en zou de landrecreant en betere bewegwijzering 
van wandelpaden willen.  
 
Waar recreanten in de Biesbosch vooral uit de eigen regio komt, is dat bij de cultuurtoerist niet het 
geval. De cultuurtoerist wil vooral nieuwe dingen leren, vaak over het unieke, historische karakter 
van de plaats. Ook geeft de cultuurtoerist meer geld uit op een vakantie dan welke andere toerist 
dan ook. Met de komst van de experience economy wordt het beleven  van steden belangrijker. De 
steden Dordrecht en Geertruidenberg lenen zich hier uitstekend voor. Beide steden hebben een rijke 
historie met een eigen verhaal. Daarnaast heeft de Zuid Hollandse Waterlinie ook veel potentie om 
toerisme aan te rekken. 
 
De beoogde doelgroepen van het gebied worden niet allemaal behaald. Vooral de verblijfstoeristen 
en buitenlandse toeristen worden nog niet aangetrokken. Dit komt mede door het feit dat de 
overheid in de regio Biesbosch in bedreigingen denkt en niet in kansen. De overheid moet faciliteren 
en stimuleren en meer manuren in recreatie en toerisme stoppen. De lokale overheid zegt Toerisme 
en Recreatie hoog in het vaandel te hebben staan maar in werkelijkheid valt die tegen. Als regio kan 
je alleen een Leisure Hotspot worden wanneer de overheid blokkades wegneemt.  
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Hoofdstuk 5: Aantrekkelijkheid 

Het eerste en belangrijkste criterium om Hotspot te worden, is de aantrekkelijkheid van het gebied. 
Hierbij gaat het er om hoe bewoners en bezoekers het gebied beoordelen op de eerder genoemde 
destinatiemix. De onderdelen “infrastructuur” en “transport” komen in het hoofdstuk over het 
vestigingsklimaat aan bod.  
 

5.1 Voorzieningen en evenementen 
Binnen de Regio Biesbosch zijn diverse voorzieningen aanwezig38. Er zijn in de regio  drie VVV punten 
te vinden waar informatie te vinden is over het gebied en de mogelijkheden die het biedt. 
Informatieverstrekking is belangrijk voor bezoekers. Op elf plekken rondom het gebied kunnen boten 
worden gehuurd39. In de achttien jachthavens is er plek voor ongeveer 5.700 boten40. Het gebied is 
dus per boot ook goed bereikbaar. 
Er zijn hotels, bed & breaksfasts en campings aanwezig in de Regio, maar deze zijn voornamelijk 
kleinschalig. Het merendeel is gevestigd in Dordrecht, maar ook in de kleine dorpen om De Biesbosch 
heen zijn ze te vinden. Enkele van deze bedrijven hebben een certificaat voor duurzaamheid 
ontvangen41. De meeste campings en hotels zijn kleinschalig. Er is één bungalowpark aanwezig: de 
Kurenpolder in Hank. 
Vanuit Dordrecht, Hank, Werkendam, Drimmelen, Geertruidenberg en Lage Zwaluwe vertrekken 
rondvaartboten. 
Veel voorzieningen en ondernemers zijn gebundeld in het samenwerkingsverband Brabant aan De 
Biesbosch42. 
Voor educatieve doeleinden kunnen onder ander het Bezoekerscentrum te Drimmelen, het 
Biesbosch museum te Werkendam en het Biesboschcentrum te Dordrecht worden bezocht. Hier 
komen jaarlijks veel basisschoolkinderen. Naast deze musea over De Biesbosch zijn er in de Regio 
Biesbosch nog andere musea te vinden over veel verschillende onderwerpen. 
Er zijn diverse wandel,- en fietsroutes door De Biesbosch43. Onlangs is er ook een nieuwe ruiterpad 
geopend door staatssecretaris Bleker44. Ook voor vogelspotters zijn er voorzieningen getroffen: er is 
een speciale uitkijkpost voor hen. 
Binnen Regio Biesbosch zijn een aantal restaurants te vinden. In het Nationaal Park bevindt zich 
echter weinig horeca. Dit wordt ook aangegeven door recreanten, zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven. Hierdoor is de aantrekkelijkheid minder. 
 
Bureau Buiten heeft op basis van de LISA-databank en de VVV gids de onderstaande tabel gemaakt45. 
vestigingen  
 Absoluut Percentage 
Detail- groothandel  96  11%  
Logiesverstrekking  31  3%  
Horeca  371  41%  
Vervoer  117  13%  
Cultuur, recreatie, amusement  74  8%  
Sport  104  11%  
Overig  117  13%  
Totaal  910  100%  
 (Eigen bewerking van Bureau Buiten, DE TOERISTISCH-RECREATIEVE SECTOR IN DE BIESBOSCH-REGIO  
NULMETING STRATEGIE- EN ACTIEPLAN, 2011. Pagina 9) 
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Er zijn dus veel voorzieningen aanwezig in de regio die noodzakelijk zijn voor bezoekers om de regio 
aantrekkelijk te maken. Dit zijn volgens de destinatiemix de logiesverstrekking, horeca en vervoer. 
 
In de volgende tabel laten zij zien hoe de vestigingen zijn verdeeld over de Biesbosch gemeenten: 
 
Vestigingen per gemeente 

 Dordrecht Drimmelen Geertruidenberg Hardinxveld 
Giessendam 

Papendrecht Sliedrecht Werkendam 

Detail- groothandel  39  10  9  9  11  4  14  
Logiesverstrekking  12  9  4  0  1  1  4  
Horeca  183  50  36  8  22  33  39  
Vervoer  45  22  10  7  12  8  13  
Cultuur, recreatie, amusement  20  15  16  3  3  2  15  
Sport  35  21  14  5  7  6  16  
Overig  39  25  15  8  8  5  17  
Totaal  373  152  104  40  64  59  118  

 (Eigen bewerking van Bureau Buiten, DE TOERISTISCH-RECREATIEVE SECTOR IN DE BIESBOSCH-REGIO  
NULMETING STRATEGIE- EN ACTIEPLAN, 2011. Pagina 10) 

 
Uit de tabel is op te maken dat verreweg de meeste voorzieningen te vinden zijn in de gemeente 
Dordrecht. In totaal liggen er 536 in Zuid-Holland en 374 in Noord-Brabant. De verdeling is dus niet 
evenredig, met Dordrecht als grote uitschieter. Het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt voor 
verschillende doelgroepen door speciale voorzieningen voor hen aan te leggen. Onderzoek naar de 
waardering van de voorzieningen heeft tot nu toe alleen plaatsgevonden in het Nationaal Park. Er 
worden in het Verslag onderzoek Recreatie in De Biesbosch (Nrit,2009) worden geen onvoldoendes 
gegeven aan de beoordeelde faciliteiten. Bereikbaarheid scoort het hoogst met een 8,0 en het aantal 
bankjes het laagst met een 6,8. Respondenten hebben ook aangegeven betere bewegwijzering, meer 
fietspaden en meer Horeca te willen. Ook miste enkelen speelplaatsen voor kinderen.  
 
Evenementen zijn ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een gebied en zijn dan ook onderdeel 
van de destinatiemix. Evenementen leveren inkomsten en bekendheid op. Dordrecht is gekozen tot 
evenementenstad van 201246. Volgens het persbericht heeft Dordrecht deze prijs ontvangen omdat 
zij consistent investeren in evenementen. Dit doen zij omdat zij dit zien als een middel om de stad en 
regio te ontwikkelen, zowel op economisch als sociaal gebied. Bekende evenementen die 
plaatsvinden zijn Dancetour Dordrecht en Wantijpop47. Evenementen bevorderen de 
aantrekkelijkheid voor zowel bewoners als bezoekers. 
 

5.2 Identiteit 
In de Toekomstagenda Vrije Tijd & Toerisme is te lezen dat een Leisure Hotspot een uniek karakter 
moet hebben en een eigen identiteit. Dit bevordert ook de aantrekkelijkheid, want het moet leuk zijn 
om van de ene naar de andere Hotspot te gaan en deze moet weer anders zijn dan de vorige. 
Daarom wordt de identiteit van Regio Biesbosch in deze paragraaf uitgelegd. Wij zijn van mening dat 
het belangrijk is om uniek te zijn, omdat er dan bezoekers van verder zullen komen. Als er immers 
een soortgelijke Leisure Hotspot is, concurreert deze met Regio Biesbosch. 
 
Wij hanteren de volgende zelfontworpen definitie voor identiteit: een identiteit van een gebied is een 
verzameling van kenmerken die het uniek maken. Het zorgt er voor dat het zich kan onderscheiden 
van andere gebieden. De basis van deze definitie wordt gevormd door de structurele,- en semi-
statische elementen uit de theorie van Noordman over Citybranding48. 
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 http://www.vvvdordrecht.nl/documents/cityguide/104/html_page_wysiwyg/DM-Jaarkalender-2012_130312.pdf 
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 Noordman, B.J. (2004) Cultuur in de citymarketing. Den Haag: Elsevier overheid. ISBN 9059013808 
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De identiteit van het Nationaal Park luidt: “een uniek en dynamisch zoetwatergetijdengebied, een 
mysterieus Nationaal Park vol historie van strijd tussen mens en water49”.  Echter, omdat Regio 
Biesbosch groter is dan alleen het Nationaal Park, is er gekeken welke unieke eigenschappen de regio 
heeft en zijn deze in een eigen identiteit verwerkt.  
 
Uit het interview met boswachter Thomas van der Es is naar voren gekomen dat De Biesbosch een 
vrijwel uniek gebied is. Alleen in Roemenië is een gebied, de delta van de Donau, waar soortgelijke 
omstandigheden zijn. De Biesbosch is namelijk een zoetwatergetijdengebied. Zodra de ontpoldering 
van de Noordwaard is afgerond, is De Biesbosch ongeveer 10.000 hectaren groot. Hiermee is het, na 
de Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. Dit is één van de aspecten dat Regio 
Biesbosch uniek maakt. De heer van der Es legt uit dat het gebied een unieke flora en fauna heeft. In 
“Dijk van een Delta” wordt benadrukt dat er in de regio eeuwen lang tegen het water is gestreden. 
Kenmerkend voor de regio is dat het water in zowel  het voor,- als nadeel heeft gewerkt. Dwars door 
het gebied loopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment zijn er nog verschillende 
elementen van die Linie te bezichtigen binnen de Regio Biesbosch: Fort Altena, Werk aan de 
Bakkerskill, Fort Steurgat en de Papsluis50. Naast de Waterlinie liggen er ook zeer oude vestingsteden 
in het gebied: Geertruidenberg en Dordrecht. in de invloedsfeer liggen nog meer onderdelen van de 
Waterlinie: vestiging Gorinchem, Vestiging Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Giessen.  De heer 
Zindel heeft aangegeven dat Dordrecht een belangrijke historische stad is. Er zijn meer dan 1000 
rijksmonumenten en het is de bakermat van de Nederlandse taal.  Aanvullend deskresearch bevestigt 
dit51’52. De combinatie van een Nationaal Park met daaromheen zowel platteland als stedelijk gebied 
met een grote historische waarden, maakt het gebied uniek53. 
 
De identiteit van Regio Biesbosch luidt volgens ons: Regio Biesbosch is een uniek veelzijdig gebied 
met Nationaal Park De Biesbosch als uniek middelpunt en heeft een grote historische waarde met 
Hollands oudste steden, de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is een grote diversiteit aan 
landschappen en dorpjes. Het is een plek waar altijd tegen water is gevochten. Er is een duidelijke 
overgang van verstedelijkt gebied naar platteland, waar overal van alles te doen is. Deze diversiteit 
zorgt er voor dat er veel verschillende activiteiten kunnen worden ondernomen en het een uniek 
gebied is. 
 

5.3 Gastvrijheid 
Gastvrijheid en gastwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid. Er is gekozen om 
dit onder te brengen bij aantrekkelijkheid in plaats van innovatie, omdat het onderdeel is van de 
destinatiemix en wij van mening zijn dat het hier meer tot zijn recht komt doordat de toegevoegde 
waarde aan aantrekkelijkheid groter is dan die aan innovatie. 
 
Om de gastwaarden van het gebied te verbeteren worden cursussen 
aangeboden aan ondernemers om gastheer van De Biesbosch te worden. 
Nadat deze cursus van enkele weken succesvol is afgerond, krijgen zij een 
bordje bij de deur, dat aangeeft dat men gastheer is. Deze gastheren kunnen 
precies vertellen waar recreanten naar toe moeten om de mooie plekken van 
De Biesbosch te bezichtigen. Dit programma is nog voor uitbreiding vatbaar 
door meer bedrijven er bij te betrekken en het informatieprogramma te 
verbeteren. De informatie is nu nog gericht op het Nationaal Park maar kan 
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worden uitgebreid naar alle toeristische informatie. 
Informatievoorziening is ook een belangrijk punt voor gastvrijheid. Toeristen en recreanten beginnen 
hun bezoek vaak bij een VVV of website. De heer Holmes geeft aan dat de informatievoorziening en 
promotie erg versnipperd zijn. In het beleidsplan Ondergedompeld in De Biesbosch wordt dit 
bevestigd. Deze informatievoorziening en promotie zullen beter en meer gecentraliseerde moeten. 
 

5.4 Evaluatie verblijf en bezoek  
Gastvrijheid en voorzieningen zijn dus erg belangrijk en moet daarom goed geëvalueerd worden. Dit 
gebeurt nu nog maar in beperkte mate. Onderzoeksbureau NRIT Onderzoek heeft een 
recreatiemonitor opgesteld voor De Biesbosch. In dit onderzoek is gekeken hoe gebruikers de 
voorzieningen waarderen. Dit beperkt zich echter tot het Nationaal Park en niet het gehele gebied.  
Wel wordt er door Van Spronsen & Partners een ranking gemaakt van meest gastvrije steden van 
Nederland54. Dordrecht is hierin vijftiende geworden in 2011. Inwoners en buitenlandse toeristen zijn 
in dat onderzoek buiten beschouwing gelaten. De ranking is gebaseerd op verschillende onderdelen. 
Dordrecht scoort voornamelijk op het onderdeel “Stad & architectuur” hoog. Regio Biesbosch schiet 
dus nog te kort wat betreft evaluatie van verblijf en bezoek. 
Er is gekozen om de waardering van alle voorzieningen niet zelf te onderzoeken, omdat dit te veel 
tijd zou kosten. 
 

5.5 Betrokkenheid en waardering bewoners 
Een eis aan een Leisure Hotspot is dat inwoners van het gebied betrokken zijn en het gebied 
waarderen.  Helaas is er hierover op dit moment geen informatie beschikbaar en kunnen wij hier 
niets over zeggen. Er is gekozen om dit niet zelf te onderzoeken, omdat dit te veel tijd kost. 
Betrokken bewoners zullen sneller als ambassadeur voor de regio functioneren. 
 

5.6 Conclusie 
Regio Biesbosch dient aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en bewoners. Zij moeten het gebied 
waarderen. Een probleem waar wij gelijk tegenaan lopen is het feit dat er geen onderzoeken zijn die 
dezelfde geografische afbakening gebruiken als in dit onderzoek. Er zijn dan ook geen harde 
gegevens over de waardering van de voorzieningen buiten het Nationaal Park De Biesbosch en de 
waardering van alle bewoners. Wel is er nog een onderzoek gedaan naar de gastvrijheid van steden, 
waar Dordrecht redelijk op scoort. 
 
De voorzieningen in het Nationaal Park worden positief beoordeeld. Men geeft wel aan Horeca in het 
Nationaal Park te missen. Deze is ook slechts beperkt aanwezig.  In de dorpen en steden om het 
gebied heen zijn wel Horeca voorzieningen aanwezig, maar de waardering hiervan is onbekend. Deze 
informatie moet in de toekomst wel bekend worden. 
Wel zien we dat de voorzieningen onevenredig verdeeld zijn over het gebied. Het merendeel is te 
vinden in Dordrecht. Of bezoekers hier hinder van ondervinden in de andere plaatsen, is niet bekend. 
Dit moet nog onderzocht worden. 
Verblijfslocaties zijn echter beperkt en zijn vooral te vinden in Dordrecht. Ook de evenementen 
vinden vooral plaats in Dordrecht. Deze stad is Evenementenstad van 2012. 
 
De combinatie van een Nationaal Park met daaromheen zowel platteland als stedelijk gebied met 
een grote historische waarden, maakt het gebied uniek. Het heeft een geheel eigen identiteit. Dit 
zorgt er voor dat het gebied aantrekkelijk is, doordat men geen gelijkend gebied kan bezoeken.  
 
Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel en wordt ook nog niet voldoende gemeten. Er worden wel 
cursussen aan geboden aan ondernemers om gastheer van De Biesbosch te worden. Zij kunnen 
informatie geven over het Nationaal Park, echter niet over de rest van de regio. De rest van de 
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informatievoorziening en promotie is erg gespreid. Er zijn verschillende partijen die een deel 
promotie voor rekening nemen, maar er is nog geen partij die promotie over de hele Regio Biesbosch 
verzorgd. Dit zal wel moeten gebeuren. Er vindt dus ook nog geen evaluatie plaats in het hele gebied 
hoe men de gastvrijheid ervaart. Hier moet verandering in komen. 
 
In onze ogen is het gebied zeker aantrekkelijk en heeft veel te bieden. Het is een uniek en gevarieerd 
gebied waar ook veel voorzieningen aanwezig zijn. Waar het echter vaak nog aan ontbreek zijn de 
metingen en onderzoeken. 
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Hoofdstuk 6: Innovatie 

Het tweede criterium gaat over innovatie. Hierbij is onderzocht hoe er op dit moment wordt 
samengewerkt en hoe men duurzaam innoveert.  Er moet op een innovatieve manier worden 
samengewerkt tussen overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving. Indien dit goed wordt gedaan 
zal er meer begrip en vertrouwen tussen al deze partijen ontstaan en zal het ondernemersklimaat 
volgens ons verbeteren. Bedrijven krijgen meer ruimte om te innoveren. Samenwerking met andere 
sectoren zorgt er voor dat men elkaar kan versterken. 
 

6.1  Inzet op samenwerking 
Enkele jaren geleden waren er veel verschillende partijen betrokken bij het gebied55. Zij hebben 
gezamenlijk het beleidsplan Ondergedompeld in De Biesbosch geschreven. Op basis van de Wet op 
Gemeenschappelijke Regeling zijn een aantal van deze partijen gefuseerd in het Parkschap Nationaal 
Park De Biesbosch.  Taken van het Parkschap zijn56: 
 
a. Het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden; 
b. Het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter; 
c. De zorg voor en ontwikkeling van de recreatie. 
 
Dit toont aan dat Parkschap een belangrijke partner kan zijn, omdat zij ook recreatie ontwikkelen. 
Daarnaast zal er ook met Parkschap moeten worden gecommuniceerd indien er aanpassingen in het 
Nationaal Park nodig zijn. Het werkgebied van Parkschap komt grotendeels overeen met Regio 
Biesbosch, alleen zijn de gemeenten Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Geertruidenberg niet 
vertegenwoordigd in Parkschap. In de toekomst zullen al deze gemeenten moeten samenwerken om 
daadkrachtig plannen in heel Regio Biesbosch te realiseren. 
Op de website van Parkschap staat: “Het Parkschap richt zich op de ontwikkeling van het Nationaal 
Park De Biesbosch op het terrein van natuur, recreatie en toerisme57”. Ook worden andere 
vrijetijdsdomeinen niet voldoende behartigd door Parkschap. Dit moet verbeterd worden om 
Hotspot te worden, omdat diversiteit van de vrijetijdsactiviteiten de aantrekkelijkheid kan 
bevorderen. 
 
Samenwerking tussen overheden en ondernemers is volgens Hans Hillebrand een belangrijke eis aan 
Leisure Hotspots. Hier zijn wij het mee eens, omdat samenwerking nodig is om plannen uit te voeren 
en men van elkaars knowhow gebruik kan maken. De heer Holmes heeft aangegeven dat men bezig 
is met het ontwikkelen van een streekalliantie over De Biesbosch. Hier komen overheden in, 
ondernemers, onderwijs (HAS Den Bosch) en omgeving (Staatsbosbeheer e.a.). Een aantal Brabantse 
gemeenten zijn direct betrokken bij de streekalliantie, maar doordat Parkschap ook 
vertegenwoordigd is binnen de streekalliantie, zijn de provincie Zuid-Holland en de gemeenten 
Dordrecht en Sliedrecht indirect ook aanwezig. De gemeenten Papendrecht en Hardinxveld-
Giessendam blijven afwezig in de alliantie, hoewel ze wel in Regio Biesbosch vallen.   
 
Uit het interview met Erik Zindel blijkt dat de overheid in de regio niet genoeg faciliteert. Als 
directeur van de VVV wordt hij vaak geconfronteerd met plannen in de vrijetijdssector.  Hij merkt dat 
de overheid meer kijkt naar problemen dan naar oplossingen. Als voorbeeld geeft hij de bouw van 
een welnesscentrum in De Biesbosch. Deze zou in De Biesbosch komen, maar omdat het niet in het 
bestemmingsplan past, is het weer geschrapt58. Om een Hotspot te worden zal de overheid meer 
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mee moeten werken. Daarom moet er bij de overheden worden aangetoond dat de ontwikkeling van 
de regio tot een Hotspot belangrijk is en veel oplevert. 
 
Het Parkschap heeft een toekomstvisie geschreven, De Biesbosch in 202059. Hier staan de volgende 
doelstellingen in: 
 

 De Biesbosch maakt deel uit van de top 3 van nationale parken en landschappen 

 De Biesbosch is hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme 

 Inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties zijn trotse 
ambassadeurs van de Biesbosch 

 De organisatie functioneert professioneel en beschikt over voldoende middelen om de 
ambities te realiseren.  
 

Vooral de doelstellingen over duurzaamheid en trotse ambassadeurs sluiten aan bij Leisure Hotspots, 
namelijk bij aantrekkelijkheid en innovatie. Dit document is naar vijftig ondernemers in de regio 
gestuurd die betrokken zijn bij De Biesbosch, variërend van Essent tot de natuurbeweging. Ongeveer 
dertig ondernemers hebben feedback gegeven op de visie en zij zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan tafelgesprekken. Dit toont aan dat men bereid is om mee te denken en ook initiatief bij de 
ondernemers legt. Dit soort samenwerking tussen overheden en ondernemers zijn nodig om een 
Leisure Hotspot te worden. 
 
Parkschap onderhoudt ook banden met diverse maatschappelijke organisaties. De heer Verheijen 
noemt natuurorganisaties als belangrijke partner. Natuurorganisaties zullen ook betrokken moeten 
worden bij plannen in het Nationaal Park. Zij zullen er op toezien dat plannen duurzaam zijn en de 
natuur niet aantasten. Een eis aan een Leisure Hotspot is de samenwerking met ondernemers. Dit 
initiatief laat zien dat er draagvlak is bij betrokkenen om te handelen.  
 
Parkschap denkt ook mee met de agrarische sector. Zo vinden er gesprekken plaats hoe agrariërs 
meer inkomsten kunnen halen uit recreatie. De heer Verheijen noemde de aanleg van steigers en het 
openstellen van een stuk land voor wandelpaden als voorbeelden. Voor een Leisure Hotspot is het 
belangrijk dat er ook met andere sectoren wordt samengewerkt. De agrarische sector is een begin, 
maar er kan ook nog met andere sectoren worden samengewerkt, zoals de zorg en onderwijs. 
 
Het chemieconcert DuPont sponsort de Hollandse Biesbosch omdat zij wat terug willen geven aan de 
natuur60.  Dit toont aan dat bedrijven bereid zijn geld uit te geven voor behoud van het gebied. Voor 
naamsbekendheid zouden bedrijven projecten kunnen sponsoren of opzetten. Zo hoeft niet alles 
vanuit de overheid te komen. 
 
Een ander samenwerkingsverband is het programma Dijk van een Delta. Een groep bestaande uit 
ondernemers uit de recreatiesector, de Rabobank, 4 provincies en lokale overheden, werkt in het 
kader van dit programma samen om tot integrale gebiedskenmerken te komen. Zij moedigen 
ondernemers en overheden aan om samenwerkingsverbanden aan te gaan om de beleefbaarheid 
van het gebied en de regionale economie te stimuleren. Het gehele programma Dijk van een Delta 
bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan “Meeting of the Waters” betrekking heeft op De 
Biesbosch en het Land van Heusden & Altena61. Belangrijke attracties zijn De Biesbosch en de 
Aqualiner. Regio Biesbosch als Leisure Hotspot past dus ook in dit programma. Om De Biesbosch te 
verbeteren is er een actieprogramma gemaakt62. Hierin staan de ontwikkeling van de Noordwaard, 
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Nieuwe Dordtse Biesbosch, het Biesbosch Museum en verblijfaccommodaties centraal. Ook betere 
recreatieve ontsluiting van het  Nationaal Park, versterking van de marketing en ontwikkeling van 
recreatie poorten staan op de agenda. Deze laatste punten zullen ook de aantrekkelijkheid van het 
gebied verbeteren. 
 
Er zitten verschillende relevante onderwijsinstellingen in de Invloedsfeer63. De NHTV in Breda en 
Hogeschool Rotterdam bieden Vrijetijdsmanagement aan. Ook kan men aan de NHTV een bachelor 
halen in Toerisme & Recreatie. Inholland Rotterdam biedt Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 
aan. Net buiten de Regio Biesbosch, in ’s-Hertogenbosch, ligt nog de HAS waar de opleiding Stad en 
Streekontwikkeling wordt gegeven. Zij houden zich onder andere bezig met gebiedsontwikkeling. 
Hier zou mee samengewerkt kunnen worden. Deze scholen moeten samenwerken met overheden, 
ondernemers en omgeving om te zorgen dat Regio Biesbosch een Leisure Hotspot wordt. Zij kunnen 
kennis inbrengen en missende kennis ontwikkelen. Scholen kunnen ook stagiaires leveren aan 
bedrijven. Ook kunnen studenten onderzoek verrichten.  
 
De heer Verheijen heeft verteld dat er voor diverse basisscholen educatieve programma’s worden 
ontwikkeld. Thomas van der Es zei dat er jaarlijks 5.000 kinderen naar De Biesbosch komen in het 
kader van dat soort programma’s. De NHTV heeft al verschillende onderzoeken gedaan naar De 
Biesbosch. Op dit moment is onderzoeksbureau Drechtsteden bezig met een onderzoek naar 
recreatie aan de Hollandse kant van De Biesbosch.  Hier zullen waarschijnlijk aanbevelingen uit 
komen om aan de wensen en behoeften van de recreanten tegemoet te komen. 
 
Parkschap ziet in dat het belangrijk is om bewoners en ondernemers aan zich te binden en 
wederzijds begrip te creëren. De heer Verheijen heeft uitgelegd dat omtrent de ontpoldering veel 
gesprekken zijn geweest met bewoners van het gebied. Op die manier ontstaat er wederzijds begrip 
en komen de bewoners minder in opstand.  Dit toont het belang aan van overleg met de omgeving 
en is noodzakelijk om een Hotspot te worden. Voor nieuwe projecten zal dit overleg ook weer nodig 
zijn. 
 

6.2 Inzet op versterking van verbinding tussen verschillende waardes 
De Biesbosch heeft een certificering aangevraagd voor duurzaamheid en heeft deze ook gekregen: 
The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas. Om een Leisure Hotspot te 
worden is het belangrijk dat er duurzaam wordt ondernomen en dat men laat zien dat zij er mee 
bezig zijn. Dit certificaat toont aan dat men er in De Biesbosch mee bezig is. Daarbij verbeterd het de 
gebiedswaarden en bedrijfswaarden. Naast dit Europese certificaat zijn er ook zeven ondernemers in 
het gebied die een zogeheten Green Key hebben ontvangen. Dit is een Europees keurmerk, dat 
betekent dat zij duurzaam ondernemen. Dit is een teken van een duurzame verbinding  naar 
bedrijfswaarden toe. 
Een andere ontwikkeling die verbindingen legt tussen de gebieds,- en bedrijfswaarden is het 
verbouwen van bestaande oude faciliteiten. Zo is Fort Altena omgebouwd tot een recreatiepoort met 
verschillende horecabedrijven, Fort Bakkerskil tot Bed & Breakfast en is het Fort Steurgat 
omgevormd tot een wooncomplex. Gebouwen uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden nu voor 
rendement geëxploiteerd door ondernemers. 
 
Projectbureau Macavity64, een bedrijf gericht op gebiedsontwikkeling en waterrecreatie, kan een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de omgeving en gebiedsontwikkeling. Het bedrijf verbindt 
gebiedswaarden en bedrijfswaarden en heeft ook al een kanskaart ontwikkeld voor het Land van 
Heusden en Altena65. Hierin spelen innovatie en duurzaamheid een grote rol. De heer Verheijen gaf 
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aan dat de kanskaart nog een tweede hoofdstuk zal krijgen, waarbij het gebied ten zuiden van het 
Nationaal Park ook wordt meegenomen.  
 
Qua technische innovaties is men onder andere bezig met elektrische voortuigen. Er worden zeven 
oplaadpunten aangelegd voor boten. Zo kunnen zij verder reizen. Ook aan de toegankelijkheid wordt 
gewerkt. Volgens de heer Verheijen is het gebied vrij lastig toegankelijk voor mensen met een 
beperking. Om deze reden zijn er rolstoelvoorzieningen aangebracht op een fluisterboot.  
Een andere belangrijke technische innovatie in het gebied is het aanbrengen van MORE-labels. 
Projectbureau Macavity heeft een plan ontwikkeld om QR codes aan te brengen in natuur,- en 
recreatie gebieden. De Biesbosch heeft gewerkt als proeftuin. Wanneer een recreant met zijn 
smartphone een QR code scant, krijgt hij een link naar een website met meer informatie over de 
flora, fauna en geschiedenis van het gebied66. 
In Dordrecht wordt ook geïnnoveerd in de evenementensector. Het evenement “trouwen voor 1 
dag” heeft een innovatieprijs gewonnen67. Men is dus ook in de evenementsector al bezig om 
innovatieve concepten te ontwikkelen. 
 

6.3 Conclusie 
Regio Biesbosch scoort op een aantal punten vrij goed op het criterium “innovatie”. Duurzaamheid 
staat hoog in het vaandel in de regio en is ook een belangrijke eis aan een Leisure Hotspot. Er is 
beleidsmatig en door ondernemers veel gewerkt aan duurzaamheid en dit heeft zich uitbetaald met 
het Europese certificaat dat zij onlangs ontvingen en met de Green keys die zijn uitgereikt aan een 
aantal ondernemers.  
De samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs is niet voldoende om Leisure 
Hotspot te worden. Parkschap, waar niet alle nodige gemeenten inzitten, richt zich voornamelijk op 
natuurbehoud en recreatie. Hierbij ligt de focus meer op het Nationaal Park dan op de rest van Regio 
Biesbosch. Er zal meer aandacht moeten komen voor de rest van de regio en de andere 
vrijetijdsdomeinen.  
Men heeft aangetoond te willen samenwerken met ondernemers. Dit zal ook nodig zijn om Leisure 
Hotspot te worden. De samenwerking zal wel directer moeten worden dan dat het nu is.  
Met basisonderwijs wordt op dit moment al samengewerkt door Parkschap om educatieve 
programma’s te ontwikkelen. Met het hoger onderwijs wordt nog onvoldoende samengewerkt. Dit 
moet verbeterd worden. 
De omgeving zal ook nodig zijn om plannen uit te voeren. Belangengroepen kunnen hier tegen 
protesteren. Daarom is het ook belangrijk hiermee in contact te komen en feedback van deze 
organisaties serieus te nemen. Op dit moment houdt Parkschap al contact met natuurorganisaties. 
Dit zou in de toekomst wellicht uitgebreid moeten worden, afhankelijk van het soort projecten dat 
zal worden uitgevoerd. 
Op dit moment is er een streekalliantie in oprichting die deze samenwerking gedeeltelijk al verbetert. 
Echter, een tekortkoming aan deze alliantie is volgens ons dat deze zich beperkt tot Brabant, Zuid-
Holland wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
Om Leisure Hotspot te worden moet er ook ingezet worden op versterking van een duurzame 
verbinding tussen bedrijfs,- gebieds,- en gastwaarden. Het gaat er hier volgens ons vooral om dat 
men ermee bezig is en er is altijd ruimte voor verbeteringen. Er valt dus niet te zeggen of er 
voldoende of onvoldoende aan wordt gewerkt. 
In Regio Biesbosch zijn een aantal voorbeelden te vinden van de verbetering van deze waarden. 
Oude forten die worden omgebouwd leggen een verbinding tussen bedrijfs,- en gebiedswaarden. 
Een technische innovatie als MORE-labels verbetert de gebiedswaarden in het Nationaal Park.  
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Hoofdstuk 7: Vestigingsklimaat 

Het derde criterium voor een Leisure Hotspot betreft het vestigingsklimaat in de regio. Er is 
onderzoek gedaan naar de ontsluiting van de regio, de kwaliteit van de medewerkers en de 
maatschappelijke inbedding van vrije tijd en toerisme. Om meer over het huidige vestigingsklimaat te 
zeggen is er ook gekeken naar de groei van het aantal bedrijven in de regio en de merkwaarde van 
De Biesbosch. 
 

7.1 Ontsluiting van de regio voor verblijf en bezoek 
Door de aanwezigheid van snelwegen om het hele gebied, is de Regio Biesbosch op een relatief rustig 
moment goed toegankelijk voor vrachtverkeer, touringcars en overig autoverkeer. Echter, vooral de 
A27 en A15 zijn erg file gevoelig, vooral in de spits68. 
 
Op naast staande kaart is te zien dat er veel rivieren door het gebied 
stromen. De grootste zijn Hollands diep, Nieuwe Merwede, Amer en 
Bergsche Maas. Dit in combinatie met de jachthavens maken het 
gebied goed toegankelijk voor vaartuigen en de watertaxi. In het 
Verslag van het recreatieonderzoek in De Biesbosch (Nrit, 2009) 
staat dat men vindt dat er in het Nationaal Park onvoldoende 
ligplaatsen zijn. 
Er zijn enkele treinstations te vinden in de buurt, namelijk in Lage 
Zwaluwe, Dordrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam69. Deze 
zijn wel erg aan de randen gesitueerd.  
Ook rijden er diverse bussen in het gebied. Er zijn haltes bij de Biesbosch Marina in Drimmelen, in 
Lage Zwaluwe, Werkendam, Dordrecht, Geertruidenberg. Hank is bereikbaar met de Brabantliners 
uit Utrecht, Breda en Oosterhout. Bijna alle dorpen worden wel aangedaan door een buurtbus70. Bij 
alle treinstations vertrekken ook bussen71. 
Er gaat een veerpont vanuit Kop van ’t land (Dordrecht) naar Werkendam en een pontje van 
Hardinxveld naar Werkendam72. Sinds april 2012 zijn de veerverbindingen Werkendam-Hardinxveld 
en Gorinchem-Sleeuwijk bij elkaar gevoegd73. Het dichtstbijzijnde burgervliegveld is Rotterdam The 
Hague Airport74. 
Regio Biesbosch is voor bezoekers dus op verschillende manieren te bereiken, namelijk via auto, 
boot, fiets en trein. Het Nationaal Park is vooral bereikbaar per boot en fiets. Met de auto/bus kan 
men tot de rand komen. Bereikbaarheid is ook onderdeel van de destinatie mix en vergroot dus de 
aantrekkelijkheid. Ook is het gemakkelijk voor werknemers van bedrijven in de regio om naar het 
werk te gaan. Grote bedrijven zien er logistiek ook goed uit, doordat de grote bedrijven terreinen aan 
de snelweg liggen waardoor goederen makkelijk te vervoeren zijn. Dit komt het vestigingsklimaat ten 
goede. Echter zijn ook fileproblemen in het gebied. 
 
Op dit moment is men bezig de Entrees van het Nationaal Park te verbeteren. Volgens onderzoek van 
J. Snikkers75 zijn de Entrees nog niet goed genoeg en uit de interviews met Thomas van der Es en Dick 
Verheijen blijkt dat ze ook nog te onbekend zijn. Hier zijn wij het mee eens omdat het, zonder 
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onderzoek gedaan te hebben, lastig is om de verschillende functies en bezoekers per entree aan te 
geven. 
Er worden drie soorten entrees vernoemd: primair, secundair en tertiair. Dit is afhankelijk van het 
aantal relevante voorzieningen die aanwezig zijn. De locaties Drimmelen en Dordrecht zijn primaire 
entrees. Hier zijn bezoekerscentra aanwezig en zijn ook meer bezoekers. Drimmelen dient vooral 
voor waterrecreanten. Hier zijn dan ook veel voorzieningen voor, als botenverhuur bedrijven. Ook 
zitten er cafés en restaurants. Dordrecht dient vooral voor de recreanten op het land.  
Secundaire locaties zijn overige bemande locaties van waaruit men kan vertrekken naar het gebied, 
zoals VVV’s, jachthavens en restaurants. Wij zijn van mening dat er nog niet voldoende entrees zijn, 
omdat niet elk dorp in Regio Biesbosch een entree heeft. 
De tertiaire entrees zijn eenvoudige onbemande opstapplekken, zoals een parkeerplaats. 
       
Het cijfer op het naast staande kaartje geeft het aantal relevante 
voorzieningen van voldoende niveau aan, dat bij de entree 
aanwezig is.  
Om de toegang voor bezoekers te verbeteren, dienen alle entrees 
bekender te zijn en de functies verder ontwikkeld. Zoals eerder 
gezegd zijn de verschillende functies niet duidelijk bij het publiek. 
 
De verbinding tussen het Nationaal Park en Dordrecht is niet 
ideaal volgens de heer Zindel. De waterbus legt er alleen aan als 
er specifiek naar wordt gevraagd. Omdat men een hele dag kan 
doorbrengen in Dordrecht of het Nationaal Park worden deze 
bijna nooit gecombineerd. 
 

7.2 Fysieke ruimte 
Doordat het gebied zo groot is, is er veel ruimte voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Fysieke 
vestigingsruimte is een eis voor het criterium “vestigingsklimaat”. Thomas van der Es heeft 
aangegeven dat het lastig is voor een bedrijf om zich te vestigen in het Nationaal Park, omdat daar 
natuurbehoud centraal staat. In het Brabantse gedeelte is er is kantoorruimte beschikbaar in 
Werkendam, Geertruidenberg  en Drimmelen76. Voor kantoorruimte in het Zuid-Hollandse gedeelte 
kan men terecht in Dordrecht en Sliedrecht77. 
Op dit moment is er slechts kleinschalig verblijfstoerisme in Regio Biesbosch. Er komen vooral dagjes 
mensen, dus is er voor toeristische bedrijven nog niet heel veel te winnen. Voor recreatieve 
bedrijven biedt dit juist veel mogelijkheden. 
 

7.3 Kwaliteit en motivatie medewerkers 
Een factor in de kwaliteit van de bevolking is de 
opleiding van de bewoners. Onderstaand kaartje 
geeft per gemeente aan welk percentage van de 
beroepsgeschikte bevolking een HBO/WO-
opleiding heeft afgerond.  
 
Uit dit kaartje is af te leiden dat de gemeenten 
Werkendam, Geertruidenberg, Hardinxveld-
Giessendam en Drimmelen minder dan 21% 
hoogopgeleiden hebben. Het percentage in 
Dordrecht en Sliedrecht ligt tussen de 21% en 25%. 
Papendrecht scoort het hoogst met 27%. Regio 
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Biesbosch scoort dan ook niet hoog op dit gebied. Een tabel met de gegevens is te lezen in bijlage H.  
 
Kwaliteit van de medewerkers is een eis voor het criterium “vestigingsklimaat”. De regio scoort niet 
heel hoog ten opzichte van andere regio’s. Op de kaart is duidelijk te zien dat het percentage in 
stedelijk gebied hoger is dan op het platteland. Er zullen om de projecten uit te voeren die zorgen dat 
Regio Biesbosch een Leisure Hotspot wordt, mensen met verschillende opleidingsniveaus nodig zijn. 
De hoger opgeleide om leiding te geven en de lager opgeleiden om het fysiek uit te voeren. Een 
hoger percentage hoog opgeleide in de Regio is wenselijk, maar zolang men van buiten de regio kan 
worden verworven, niet noodzakelijk. Daarnaast kunnen medewerkers ook een cursus volgen 
waardoor de juiste expertise wordt verworven voor het vak.  
 
Een andere factor van de “Kwaliteit en motivatie medewerkers” is de beschikbaarheid van 
medewerkers. Helaas hebben wij geen cijfers kunnen vinden van de precieze werkeloosheid in Regio 
Biesbosch. 
 

7.4 Maatschappelijke inbedding vrijetijd en toerisme 
De betrokkenheid van bewoners in alle gemeenten van Regio Biesbosch is belangrijk. In hoofdstuk 5 
wordt besproken dat deze waardering op dit moment nog niet wordt gemeten. In hoofdstuk 6 wordt 
al uitgelegd hoe de samenwerking met onderwijs en overheid op dit moment is. 
 

7.5 Groei van het aantal bedrijven in de regio 
Uit cijfers van het CBS is gebleken dat het aantal ondernemingen in elke gemeente in 2012 is 
toegenomen. Er is een vergelijking gemaakt met 2008, waaruit blijkt dat er in totaal 3.900 
ondernemingen bij zijn gekomen. De volledige tabel met gegevens is terug te vinden in de bijlage H. 
Dit zou kunnen betekenen dat er gunstige vestigingsvoorwaarden zijn en bedrijven zich graag 
vestigen in de regio. Echter moet hierbij opgemerkt worden dat dit ook met andere factoren te 
maken kan hebben. 
De heer Zindel gaf in het interview aan dat er voornamelijk kleinschalige bedrijven gevestigd zijn in 
Dordrecht. Er is wel een groot hotel in aanbouw in Dordrecht: Van der Valk. 
 

7.6 Sterk merk 
De Biesbosch is een “ sterk merk”. Hiermee wordt in dit verband bedoeld dat De Biesbosch een grote 
naamsbekendheid heeft en bedrijven hier graag mee adverteren. Dit blijkt uit literatuuronderzoek78 
en wordt bevestigd door Dick Verheijen, Robert Holmes en Thomas van der Es. Bedrijven gebruiken 
het vanwege de associatie met natuurwaarden.  Wanneer De Biesbosch een sterk merk is, is het 
aantrekkelijker voor bedrijven om zich in de regio te vestigen.  
 

7.7 Conclusie 
Het vestigingsklimaat wordt beoordeeld aan de hand van drie punten: ontsluiting van de regio, 
kwaliteit en motivatie van medewerkers en de maatschappelijke inbedding vrijetijd en toerisme. 
 
Het Nationaal Park is goed bereikbaar per vaartuig. Echter, de watertaxi legt er alleen aan op 
aanvraag. De afritten van de snelwegen zijn vrij ver van het gebied vandaan. Ook zijn de snelwegen 
redelijk file gevoelig. Er rijden geen bussen in het park, maar er is wel een halte in de buurt van het 
bezoekerscentrum in Drimmelen en aan de rand van De Biesbosch bij Werkendam. 
Dordrecht kan men bereiken per boot, auto, bus en trein. De stad heeft drie eigen stations en er 
rijden vele stadsbussen. Deze rijden vanaf hier ook naar andere dorpen in Regio Biesbosch. De 
waterbus legt ook aan bij Dordrecht. Er loopt een snelweg door de stad. 
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De andere dorpen zijn bereikbaar per auto, bus en trein. Het noordelijk deel kent meerdere 
treinstations, waarvan ook bussen naar de andere woonkernen rijden. Niet elk dorp wordt door een 
grote bus aangedaan, maar er rijden ook buurtbussen om dat te compenseren. Werkendam en 
Hardinxveld zijn nog bereikbaar per veer. 
Bereikbaarheid is onderdeel van de destinatiemix en als de bereikbaarheid goed is zorgt dit voor een 
grotere aantrekkelijkheid. 
Fysiek gezien is er genoeg ruimte voor investeringen. Wel is het moeilijk om in het Nationaal Park te 
bouwen in verband met het aantasten van de natuur. 
De entrees van De Biesbosch zijn nog niet bekend genoeg, wat er toe leidt dat men niet weet waar zij 
naar toe moeten om het gebied in te gaan. Dit moet worden verbeterd. 
 
De kwaliteit van medewerkers wordt door ons als minder belangrijk gezien. Mensen die in Regio 
Biesbosch werken hoeven immers niet per se in dit gebied te wonen. Het percentage hoger 
opgeleiden in Regio Biesbosch valt in de laagste categorie:  minder dan 21%. Alleen in Dordrecht en 
Papendrecht wonen wat meer hoger opgeleiden. Zij kunnen nodig zijn om leiding te geven en beleid 
te maken. Over de beschikbaarheid van medewerkers is geen informatie bekend 
 
De maatschappelijke inbedding is in de hoofdstukken 5 en 6 aan bod gekomen: er is weinig 
verbinding met regionale kennisinfrastructuur (basisonderwijs uitgezonderd), overheden faciliteren 
nog niet voldoende en niet alle gemeenten werken samen. Over betrokkenheid van burgers is geen 
informatie voorhanden.  
 
Voor bedrijven in de vrijetijdssector is Regio Biesbosch interessant om zich te vestigen. Er is 
voldoende fysieke ruimte en de bereikbaarheid van dorpen per auto is goed, met uitzondering van 
de spits. Hierbij zal men zich wel voornamelijk op dagjesmensen moeten richten. Doordat de 
overheid niet voldoende meewerkt is het lastig voor bedrijven om grotere verblijfaccommodaties te 
realiseren. Het merk “Biesbosch” kan het aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich er te gaan 
vestigen.  
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Hoofdstuk 8: Vergelijking tussen Regio Biesbosch en Leisure Boulevard 

In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt tussen Regio Biesbosch en de Leisure Boulevard om te 
zien wat hiervan valt te leren.  Dit is gebeurd aan de hand van een interview met Leo Beckers, 
programmamanager van Leisure Boulevard, evenals de website van Leisure Boulevard en aanvullend 
deskresearch.  
 

8.1 Leisure Boulevard 
De Leisure Boulevard is gelegen in het midden van 
Brabant en is onderdeel van het 
samenwerkingsverband Midpoint Brabant79. Er wordt 
samengewerkt met verschillende sectoren, namelijk 
Logistiek, luchtvaart en industrieel onderhoud, zorg en 
duurzaamheid. Samenwerking tussen verschillende 
sectoren is een eis aan Leisure Hotspots. Men wil de 
regio op de kaart zetten als top Leisure locatie in 
Nederland. Hieraan wordt gewerkt door te zorgen dat 
ondernemers er goed kunnen ondernemen. Voor 
ondernemers worden er ideale omstandigheden 
gecreëerd. Er is een combinatie van innovativiteit, 
faciliterende overheden, cultuur, leisure-kennis, 
creativiteit en bekende attracties en evenementen. 
Naast staande kaart toont de Leisure Boulevard en laat 
de verbinding tussen attracties zien. 
 
8.1.1 Aantrekkelijkheid 
De heer Hillebrand van STIRR vertelde dat 
veelzijdigheid belangrijk is om Leisure Hotspot te 
worden. Er is een gevarieerd Leisure aanbod in de regio. Grote attractieparken in de boulevard zijn 
de Efteling en de Beekse Bergen. Ook vinden er grote evenementen plaats, zoals de Tilburgse kermis 
en festival Mundial. Poppodium 013, het Tilburgse Textielmuseum en Museum De Pont zijn ook te 
vinden in het gebied. Daarnaast zijn er meerdere natuurparken zoals de Loonse & Drunense Duinen. 
Verder zijn er nog tientallen kleine ondernemingen, zoals te zien is op naast staande kaart. In de 
regio is een afwisseling te vinden van dorpen, steden, recreatieparken, landbouw,- en 
natuurgebieden en afwisselende landschappen.  
 
Leisure Boulevard is meer verstedelijkt dan Regio Biesbosch: Tilburg is een grote stad, Waalwijk een 
kleine stad en de dorpen in de andere gemeenten zijn ook redelijk groot. Er zullen dan ook meer 
voorzieningen in het gebied zijn dan bij Regio Biesbosch. De waardering van de voorzieningen is niet 
bekend. Wel is de Efteling verkozen tot het beste attractiepark van Nederland en België80. 
 
In Midden-Brabant is een experiment begonnen om bedrijven te trainen in gastvrijheid. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van Midpoint81. De training vindt plaats aan de NHTV Breda. In 
het onderzoek van Spronsen & Partners over gastvrije steden staat Tilburg in 2011 op plaats 17, twee 
plaatsen achter Dordrecht. Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen biedt ook 
gastheerschapcursussen aan. 
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Om de kwaliteit van de bezoeken te meten, wordt er volgens de heer Beckers periodiek onderzoek 
gedaan door het Vrijetijdshuis Brabant82. Omdat De Biesbosch ook onder Brabant valt, wordt hier 
ook onderzoek naar gedaan. Het Vrijetijdshuis is wel een strategische partner van Leisure Boulevard, 
wat wil zeggen dat hier intensiever mee wordt samengewerkt83.  Zij onderzoeken de waardering door 
bezoekers in bepaalde regio’s. Naast dit marketingbureau wordt er ook onderzoek gedaan door 
derden, zoals het Continu Vakantie Onderzoek van het NBTC84. Dit onderzoek focust zich 
voornamelijk op vakantiegangers in de regio en kan dus informatie geven over verblijfsrecreanten.  
 
De Loonse en Drunense Duinen zijn een gevarieerd natuurgebied85.  Er zijn zandvlakten, bossen en 
moerassen. Het is een uniek gebied in Nederland. Beekse Bergen is het enige safaripark in Nederland  
en de Efteling is een uniek attractiepark. De combinatie van deze elementen maakt het nog unieker. 
 
De bewoners van het gebied zijn erg betrokken bij het gebied volgens de heer Beckers. Dit blijkt 
volgens hem uit het grote verenigingsleven in de regio en de vele vrijwilligers die werken op 
verschillende evenementen. Hier hebben wij geen gegevens over om dit te bevestigen. Over de 
bekendheid van “Leisure Boulevard” bij de bewoners zijn geen cijfers bekend. Er zijn via deskresearch 
ook geen onderzoeken gevonden naar de waardering van hun woonomgeving door bewoners. 
 
Leisure Boulevard scoort op aantrekkelijkheid voornamelijk goed op veelzijdigheid. Er zijn veel 
verschillende attracties, voorzieningen en evenementen. Op de andere punten van aantrekkelijkheid 
scoort Leisure Boulevard niet heel hoog. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er weinig 
gegevens zijn over gastvrijheid en de waardering van bezoekers en bewoners.  
 
8.1.2 Innovatie 
Het draait bij Midpoint Brabant Leisure Boulevard voornamelijk om samenwerking. De organisatie 
kent een Regional Development Board (RDB), welke bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, 
onderwijs en ondernemers. De RDB is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische 
agenda. Per onderdeel van Midpoint is er een stuurgroep waar men op persoonlijke titel aan 
deelneemt. Men is van mening dat door deze samenwerking een multiplier effect ontstaan en de 
economie groeit.  Leisure wordt als een belangrijke sector gezien en daarom wordt in deze sector 
geïnvesteerd. Hierdoor zal de werkgelegenheid en economie verbeteren. Dit is voor een Leisure 
Hotspot belangrijk, omdat er zo wordt ingezet op verbetering van bedrijfswaarden in de 
vrijetijdssector.  
 
Op basis van deze samenwerkingen zijn al diverse projecten gestart86. Enkele hiervan zijn Leisure 
Embassy Brabant en Innovatietafels. Eerst genoemde tracht het gastheerschap in de regio te 
verbeteren. Bij de Innovatietafels worden ondernemers en andere partijen uit de recreatieve sector 
bij elkaar gebracht om de innovatie te stimuleren. Men is ook bezig een eigen kennis,- en 
opleidingsinstituut op te starten, de Leisure Academy. Hiermee kan missende kennis worden 
onderzocht en nieuwe ontwikkelde  vrijetijdsconcepten in de praktijk worden gebracht. De heer 
Hillebrand vertelde in het interview ook dat de directeur van de Efteling één dag in de week les geeft 
aan de NHTV te Breda. In ruil daarvoor werken studenten van de NHTV ook voor de Efteling. Qua 
overheden wordt er samengewerkt met provincie Noord-Brabant, samenwerkingsverbanden tussen 
gemeenten (Langstraat) en individuele gemeenten.  
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De organisatie van Leisure Boulevard dient als verbindende schakel tussen overheid, ondernemers en 
kennisinstellingen. Maatschappelijke organisaties worden ook betrokken door brede communicatie, 
events, en persoonlijke gesprekken 
 
Een belangrijk punt van Midpoint Brabant Leisure Boulevard is Social Innovation. Het doel hiervan is 
volgens de heer Beckers “het scheppen van nieuwe zakenmodellen en marktmechanismen in een 
gemeenschap van uiteenlopende belanghebbenden”. Hierbij gaat het om sociaal-economische 
vernieuwingsprojecten. Een belangrijke factor hierbij is duurzaamheid. Social Innovation is cross-
sectoraal. Een alliantie van de O’s kan nieuwe marktconcepten ontwikkelen. Dit toont aan dat Leisure 
Boulevard zich bezig houdt met innoveren en op zoek is naar nieuwe concepten. De rol van de 
overheid hierbij is om de voorwaarden te optimaliseren en processen te faciliteren.  
 
Naast deze processen en facilitering is er een speciaal fonds waar ondernemingen en de provincie 
geld in stoppen om samenwerkingsprojecten te ondersteunen (REAP projecten). Jaarlijks is er 
€600.000 beschikbaar87. 
 
Qua innovatie scoort Leisure Boulevard goed. De samenwerking tussen de o’s is vernieuwend en kan 
als voorbeeld voor andere regio’s dienen. Samen gaan zij op zoek naar nieuwe zakenmodellen en 
concepten. De directe verbinding met onderwijs zorgt ook dat nieuw ontwikkelde leisure kennis snel 
toegepast kan worden. Om de projecten uit te voeren die men wil, is het van belang dat de overheid 
goed faciliteert en geen blokkades opwerpt. Door de samenwerking met de overheid hebben 
ondernemers bij de Leisure Boulevard minder last van deze blokkades. Ook het fonds door 
ondernemers en overheden voor ondernemers is een goed punt. De verschillende projecten dienen 
ook om het gebied te verbeteren en sterker te maken. 
 
8.1.3 Vestigingsklimaat 
De heer Beckers legt uit dat Midpoint Brabant de sterktes van Midden-Brabant wil benadrukken: een 
faciliterende overheid en ruimte voor innovatie. Zoals uitgelegd in de vorige paragraaf zien wij dit 
ook als sterke punten. Hierdoor zou het aantrekkelijker moeten worden voor bedrijven om zich er te 
vestigen. Hierbij richt de organisatie zich voornamelijk op drie sectoren: leisure, logistics en life 
sciences. Midden-Brabant ligt in het Benelux middengebied, een belangrijk economisch centrum van 
Europa. Het gebied is met de auto te bereiken via de A27, A58, A59, N65 en N261. Tevens loopt de 
spoorlijn Breda-Eindhoven dwars door het gebied en zijn er stations in Tilburg, Oisterwijk en Gilze88. 
Bussen rijden er door het hele gebied en gaan ook naar de grote attractieparken toe8990. Over water 
is het gebied bereikbaar via het Wilhelminakanaal91.  
Er is voldoende fysieke ruimte aanwezig voor bedrijven om zich te vestigen. In de regio zijn 
onbebouwde recreatiegronden, leegstaande historische industriële complexen en leegstaande 
kantoorgebouwen.  
De Loonse en Drunense Duinen hebben meerdere toegangspoorten. In dit geval zijn dit ondernemers 
net buiten het gebied, want er is namelijk geen bezoekerscentrum92. Over de verhouding tussen 
natuur en bedrijvigheid valt te vertellen dat er ook in dit Nationaal Park niet zomaar gebouwd mag 
worden.  
 
Het vestigingsklimaat in de Leisure Boulevard is redelijk. De bereikbaarheid per auto en trein is 
gunstig, maar over water is het minder. Men probeert door samenwerking goede voorwaarden voor 
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bedrijven te creëren om zich te vestigen, waarvoor ook genoeg fysieke ruimte beschikbaar is. De 
maatschappelijke inbedding is besproken in de paragraven 8.1.1 en 8.1.2. 
 

8.2 Regio Biesbosch 
De eigenschappen van de Regio Biesbosch zijn uitvoerig besproken in de hoofdstukken 5, 6 en 7. In 
de vorige paragraaf is uitgelegd hoe de Leisure Boulevard scoort op de criteria van de Leisure 
Hotspots. De heer Hillebrand heeft aangegeven dat aspirant Hotspots kunnen leren van de Leisure 
Boulevard. Hierom hebben wij besloten te kijken wat Regio Biesbosch van deze organisatie kan leren. 
Dit wordt in deze paragraaf per criterium besproken. 
 
8.2.1 Aantrekkelijkheid 
Beide gebieden beschikken over een Nationaal Park. De Regio Biesbosch heeft De Biesbosch en 
Leisure Boulevard heeft de Loonse & Drunense Duinen. Naast het Nationaal Park is er in de Regio 
Biesbosch vrijwel geen ander natuurgebied te vinden. Bij de Leisure Boulevard zijn er wel 
verschillende andere natuurgebieden te vinden. Dit betekent dat men bij de Leisure Boulevard op 
verschillende plekken kan recreëren in de natuur, wat de aantrekkelijkheid voor natuurliefhebbers 
kan vergroten. 
 
Als grote attracties in de Leisure Boulevard worden de Efteling, de Beekse Bergen, Tilburg en 
vestingstad Heusden genoemd. De Regio Biesbosch heeft geen groot attractiepark. Wel valt de stad 
Dordrecht in het gebied. Deze stad positioneert zich als een historische stad met veel cultuur. Er 
liggen ook meerdere vestingsteden in de Regio Biesbosch.  Dit betekent dat Leisure Boulevard voor 
actieve dagjesmensen aantrekkelijker kan zijn. Ook hebben deze attractieparken een grote 
naamsbekendheid, wat het voor adverteren makkelijker maakt. Bij Regio Biesbosch dient ook een 
manier te worden gezocht om gebruik te maken van naamsbekendheid ter promotie en meer en er 
moeten meer gespreide evenementen komen. 
 
In beide gebieden vinden grote evenementen plaats, voornamelijk in de steden Dordrecht en Tilburg, 
zoals Big Rivers93 en Festival Mundial94. Voor concerten hebben beide gebieden ook veel te bieden. 
De heer Beckers noemde al poppodium 013 in Tilburg als belangrijk onderdeel van Leisure Boulevard. 
Dit is een van de grotere podia van Nederland95. Binnen de Regio Biesbosch liggen twee kleinere pop 
podia: Bibelot in Dordrecht96 en Xinix in Nieuwendijk97. Beide gebieden bieden dus evenementen 
aan, maar erg gecentraliseerd. Voor popconcerten kan men bij beide terecht. 
 
In beide gebieden heeft onderzoek plaats gevonden naar de bezoekers van het gebied. Bij Leisure 
Boulevard had dit vooral betrekking op vakantiegangers in het hele gebied. Bij de Regio Biesbosch 
stonden de recreanten in het Nationaal Park centraal en zijn de overige gebieden niet meegenomen 
in het onderzoek. Dit moet veranderen naar een monitor voor bezoekers van het hele gebied. Ook 
moet de waardering door bewoners van het gebied in kaart worden gebracht. 
Zoals op het kaartje van de Leisure Boulevard is te zien, is er een duidelijke verbinding en route 
tussen de grote attracties. In Regio Biesbosch dienen de attracties ook duidelijker te worden en beter 
met elkaar verbonden. 
 
8.2.2 Innovatie  
In de Regio Biesbosch is Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een belangrijk 
samenwerkingsverband. Voor de Leisure Boulevard is dat Midpoint Brabant. De doelstellingen van 

                                                           
93

 http://www.bigrivers.nl/site/new_bigrivers_site/ 
94

 http://www.festivalmundial.nl/nl/ 
95

 http://www.013.nl/over-013 
96

 http://www.bibelot.net/home.aspx 
97

 http://www.xinix.nl/index.php 



Eindversie 

W. van Sprundel & A. Verschoor   53 

beide organisaties zijn echter heel verschillend. Eerst genoemde houdt zich vooral alleen met De 
Biesbosch bezig terwijl Midpoint betrekking heeft op het hele gebied van acht gemeenten. Ook is 
Parkschap alleen gericht op natuurbehoud en recreatie. Om Leisure Hotspot te worden zal er breder 
beleid moeten komen over meer dan alleen natuurbehoud en recreatie, over het hele gebied. 
 
Leisure Boulevard werkt veelvuldig samen met de drie O’s. In de stuurgroepen is een directe 
verbinding tussen vertegenwoordigers van de overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers. Zij 
werken samen aan nieuwe marktconcepten. 
In Parkschap zijn voornamelijk overheden en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd. Er is wel 
samenwerking met educatie en ondernemers, maar zij zitten niet in het Parkschap. Ook hebben zij 
geen gezamenlijk fonds waar alle partijen geld in stoppen, wat Leisure Boulevard wel heeft. Om 
effectief projecten op te starten zal Regio Biesbosch ook een soortgelijk fonds nodig hebben. 
 
Er moet voor De Biesbosch een meer overkoepelende samenwerkingsorganisatie komen, net als 
Midpoint. Deze organisatie is nodig om in het gehele gebied te kunnen handelen. De betere 
samenwerking zorgen voor een efficiënt beleid . Hier dienen alle gemeenten in vertegenwoordigd te 
worden. In deze organisaties dienen ook ondernemers en onderwijsinstellingen aanwezig te zijn. Er 
dient samengewerkt te worden met maatschappelijke organisaties, zoals natuurorganisaties.. 
Om meer te kunnen innoveren en te veranderen dient er meer geld aanwezig te zijn. Hierom moet er 
een speciaal fonds komen, lijkend op dat van Leisure Boulevard, waar geld uit wordt gehaald voor de 
verbetering van het gebied. 
 
8.2.3 Vestigingsklimaat 
Een groot verschil tussen de gebieden is de bereikbaarheid per water. De Regio Biesbosch is in zijn 
geheel goed bereikbaar per boot. Leisure Boulevard heeft hier zijn beperkingen in doordat het meer 
landinwaarts ligt en er één kanaal is. Qua autobereikbaarheid zijn beide gebieden omringd door 
snelwegen. Ook zijn ze beide goed bereikbaar per spoor, zijnde het dat bij de Leisure Boulevard het 
traject dwars door het gebied loopt en bij de Regio Biesbosch aan de randen van het gebied.  
Verder geldt Midden-Brabant als een grote Europese economische zone. Dit is voor de Regio 
Biesbosch niet het geval. 
 
Er is een verschil in het bereiken van de verschillende attracties in de gebieden. Leisure Boulevard is 
een stedelijk gebied, waar je snel van de ene kant van het gebied naar het andere kunt. Bij de Regio 
Biesbosch is het Nationaal Park de grootste attractie en ligt tevens in het centrum. Op dit moment is 
het niet gemakkelijk om van de ene kant van de Regio Biesbosch door het Nationaal Park, naar de 
andere kant te gaan. Dit dient verbeterd te worden. Er moet een goede en duidelijke verbinding 
komen tussen attracties zoals Dordrecht en het Nationaal Park. Vanuit het Nationaal Park moet de 
mogelijkheid er zijn om alle kanten uit te gaan. 
 
Zoals te zien is op het kaartje in paragraaf 7.4, is het opleidingsniveau in en rond Tilburg ook hoger. 
Dit wil zeggen dat de kwaliteit van de medewerkers op dat gebied hoger is in de Leisure Boulevard. 
 

8.3 Conclusie 
Leisure Boulevard en Midpoint Brabant zijn op een aantal terreinen van de criteria verder dan Regio 
Biesbosch. Regio Biesbosch kan daarom van de Leisure Boulevard leren. 
 
Leisure Boulevard kenmerkt zich door veelzijdigheid. Er zijn verschillende grote attracties te vinden. 
Regio Biesbosch kan ook meer benadrukken dat er andere dingen te doen zijn dan recreëren in de 
natuur.  
 
Regio Biesbosch kan leren van Leisure Boulevard op het gebied van samenwerking. Hier zitten 
overheid, ondernemers en onderwijs in één organisatie. Op deze manier kunnen zij daadkrachtig 
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optreden. Deze organisatie faciliteert beter dan de gemeenten rond De Biesbosch. Ook de 
samenwerking met onderwijs levert nieuwe concepten en kennis op. Ook de samenwerking met de 
andere  sectoren kan een win-win situatie opleveren. Bij Leisure Boulevard is er een fonds waarin 
provincies en ondernemers geld stoppen. Met dat fonds worden projecten gefinancierd. Een 
soortgelijk fonds voor Regio Biesbosch  kan ook handig zijn. 
 
Qua vestigingsklimaat kan Regio Biesbosch leren van Leisure Boulevard dat het voor ondernemers 
van belang is dat blokkades worden weggenomen door de overheid.  Regio Biesbosch scoort qua 
bekendheid wel beter dan Leisure Boulevard. De Biesbosch is een sterk merk en Leisure Boulevard is 
vrij onbekend. Bij de Leisure Boulevard kan men attracties makkelijk bereiken via het openbaar 
vervoer. Dat is in Regio Biesbosch minder het geval. 
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Hoofdstuk 9: Beleid & Trends 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de trends en ontwikkelingen die momenteel spelen in 
de toerisme- en recreatiesector. Het vrijetijdsgedrag van bezoekers verandert voortdurend en 
daarom is het belangrijk om te weten wat er op dit moment speelt. De trends die worden behandeld 
zijn onder te verdelen in twee soorten trends: Algemene trends en trends in het gedrag van de 
consument.  
 

9.1 Algemene trends 
 
Vergrijzing98, 99 
In Nederland wonen veel 65 plussers en de verwachting is dat rond 2038 maar liefst 24% van de 
totale bevolking 65 jaar of ouder is. Veel van deze mensen willen nog steeds recreëren en zijn 
hierdoor een omvangrijke doelgroep met relatief veel tijd en geld. Door de vergrijzing van Nederland 
neemt ook het aantal alleenstaanden toe. Ondanks het groeiende aantal alleenstaanden lijkt de 
traditionele individualisering af te nemen. Het groepsgevoel komt weer terug.  De ouderen 
doelgroep hoeft ook geen rekening te houden met schoolvakanties en weekenden. Hierdoor zal de 
spreiding van recreatieactiviteiten door de week toenemen.  
 
De regio Biesbosch zal dus rekening moeten houden met het feit dat het bezoekers niet alleen in de 
weekenden en in de vakanties komen. Daarbij speelt ook de mobiliteit van de steeds ouder 
wordende doelgroep een grote rol. Bezoekers in een rolstoel moeten ook gemakkelijk de regio 
Biesbosch kunnen bezoeken. Zo speelt de fluisterboot hier goed op in door ook toegankelijk te zijn 
voor rolstoelen. Ook door de weeks moeten er genoeg mogelijkheden zijn voor toerisme en 
recreatie. Daarnaast moet er ook genoeg personeel beschikbaar zijn. 
 
Digitalisering100 
Een relatief nieuwe trend in de toerisme en recreatiesector is digitalisering. Bezoekers willen steeds 
meer nieuwe dingen beleven en de nieuwe technologieën bieden volop mogelijkheden om in te 
spelen op de beleveniseconomie. De moderne recreant wil steeds vaker zelf zijn daginvulling maken 
aan de hand van zijn voorkeur. De digitalisering zorgt ervoor dat dit tegenwoordig ook mogelijk is. De 
digitale recreatieve infrastructuur is zodanig opgezet dat de bezoeker een eigen invulling kan geven 
aan zijn dag. Internet speelt hierin een belangrijke rol. Thuis wordt vaak al een programma voor de 
hele dag in elkaar gezet. 
 
Een passend voorbeeld waaruit blijkt dat de regio Biesbosch inspeelt op de digitalisering zijn de 
‘MORE Labels’. Samen met Staatsbosbeheer Benedenrivieren deed Macavity Projecten onderzoek 
naar het gebruik van QR-codes in de natuur. Twintig informatieborden in het natuurgebied kregen 
ieder een eigen QR-code. Door de QR-code te scannen krijgt de bezoeker informatie over het gebied. 
Bezoekers hebben aangegeven dat deze informatie een leuke bijkomstigheid is.  Op het gebied van 
Social Media kan vooral de stad Dordrecht nog verbeteren. Op internet is geen sociaal medium voor 
deze stad te vinden terwijl bezoekers hier wel reacties van hun bezoek kunnen plaatsen. Het 
Nationaal Park doet dit een stuk beter. Die hebben meerdere Facebook pagina’s waarop veel 
interactie met bezoekers plaats vindt. Ook is er nog geen applicatie voor smartphones over de regio 
Biesbosch.  
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen101, 102 
Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid 
voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om 
een balans te bereiken tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Wanneer een bedrijf 
maatschappelijk verantwoord onderneemt, kan het de Green Key ontvangen. De Green Key is het 
internationale keurmerk voor bedrijven in de toeristische- en recreatiebranche, en in de markt voor 
vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur 
in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer 
aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green Key is een middel om 
het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te 
communiceren. In 2011 heeft het Biesbosch centrum Dordrecht de hoogste beoordeling behaald, 
namelijk goud.  
 
Een andere voorbeeld waaruit blijkt dat de regio Biesbosch Maatschappelijk Verantwoord 
Onderneemt is de Stichting Fairtrade. Fairtrade Gemeente Dordrecht stimuleert maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) in de regio. De stichting organiseert dit jaar voor de tweede maal 
de MVO-award, een prijs voor ondernemingen in de Drechtsteden die succes hebben door 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen.103

  Het natuurbehoud zorgt ervoor dat de toeristische 
ontwikkeling niet van de grond komt. Eerder in dit onderzoek is aangetoond dat de overheid niet 
meewerkt om verblijfstoerisme van de grond te krijgen omdat dit ten koste zou gaan van de natuur. 
In onze ogen moet er niet alleen naar de bedreigingen worden gekeken maar juist naar de kansen die 
verblijfstoerisme met zich meebrengt. Hier moet een betere balans in worden gevonden.   
 

9.2 Consumententrends 
 
Vraag naar kwaliteit neemt toe 
In de afgelopen jaren is het aantal vrijetijdsactiviteiten waarin de gemiddelde Nederlander 
deelneemt gestegen. Dit terwijl de gemiddelde bestede tijd per vrijetijdsactiviteit in diezelfde 
periode daalde. Er kan dus worden geconcludeerd dat er meer activiteiten in minder tijd worden 
gedaan. De beperkte vrije tijd moet zo optimaal mogelijk worden benut, de vraag naar kwaliteit zal 
hierdoor dus toenemen. Daarnaast heeft vooral de oudere doelgroep behoefte aan comfort en luxe 
maar ook weer aan rust en eenvoud.   
 
De regio Biesbosch biedt kwaliteit en moet dit in de toekomst ook zeker blijven bieden. Dit wordt 
onder andere snel duidelijk uit het hoge percentage herhaalbezoekers in het Nationaal Park. Toch 
heeft regio Biesbosch veel meer kwaliteit te bieden dan alleen het Nationaal Park. Een goed 
voorbeeld hiervan is de stad Dordrecht. Dordrecht is de oudste stad van Holland en heeft een rijke 
culturele historie. Ook is Dordrecht tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Nationale 
Evenementenprijzen verkozen tot Evenementenstad van het jaar 2012. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat Dordrecht op het gebied van herhaalbezoek en attracties op de goede weg is.   
 
Ook is er de verschuiving van een langere vakantie per jaar naar meerdere korte trips. Daar is wel 
een verklaring voor: we leven in een wereld waarin we veel moeten. In het werk en dagelijks leven 
worden hoge eisen aan de mensen gesteld. Om de sleur en drukte te ontvluchten 'breken' we er 
daarom een paar keer per jaar even tussenuit. Populaire invulling voor die korte vakanties zijn de 
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stedentrips naar zowel binnen- als buitenland. Die korte trips kosten vakantiedagen en dat betekent 
dat er minder dagen overblijven voor de grote, langere vakantie.104 
 
Wat ook opvallend is te noemen is dat de binnenlandse vakanties vanaf 2008 elk jaar zijn 
toegenomen. De buitenlandse vakanties kenden vanaf 2008 juist een neerwaartse spiraal. Waar het 
van 2007 naar 2008 nog explosief groeide. Momenteel is er weer een kleine groei.105 
 
De recreant zapt 
Recreanten zappen van de ene beleving naar de andere. De ene keer wil de recreant volledig opgaan 
in de natuur en het andere moment wil de recreant amusement aan het water. Het Nederlandse 
landschap is wel geschikt om te zappen van de ene naar de andere beleving. Dit vanwege het feit dat 
Nederland op een relatief klein gebied veel te bieden heeft.  
 
Doordat de recreant steeds meer wil in korte tijd biedt dit kansen voor verschillende ondernemers 
om samen te werken. Zij kunnen samen of met meerdere partijen en gevarieerd programma 
opstellen. Hierin lijkt de wisselwerking tussen het Nationaal Park en Dordrecht een uitgelezen 
mogelijkheid. Binnen korte tijd sta je vanuit een prachtige, historische stad, midden in het groen dat 
omgeven is door water. De bezoeker kan op deze manier een gevarieerde invulling geven aan haar 
dag. Op papier lijkt dit allemaal makkelijk maar in werkelijkheid valt dit tegen, dit blijkt uit het 
interview met Dhr.Zindel. Hierin zegt hij dat de fysieke verbinding tussen beide gebieden niet 
optimaal is. Het is goed om meerdere dingen aan te bieden maar vaak kiest de bezoeker vaak voor 
één activiteit. Wanneer verblijfstoerisme wordt gestimuleerd in de regio bevinden de toeristen zich 
minimaal één nacht in het gebied. Op deze manier kan een bezoek aan het Nationaal Park en een 
bezoek aan de stad Dordrecht wel worden gecombineerd.  
 
Kwaliteit van gastvrijheid wordt steeds belangrijker.106 
Gastvrijheid is een thema dat men in eerste instantie associeert met de horeca. De laatste jaren zien 
we echter een toenemende belangstelling voor gastvrijheid, ook in andere sectoren. Bestuurders en 
managers beginnen steeds meer te beseffen dat medewerkers ‘op de werkvloer’ het echte 
klantcontact hebben en dus ook het échte geld verdienen voor de organisatie. 
 
Je verwacht als gast dat je welkom bent, dat medewerkers aandacht voor je hebben en zich 
interesseren voor jouw situatie. Iedere medewerker die in contact staat met een gast is een 
visitekaartje van het bedrijf. Iedere medewerker is gastheer én heeft een functie.107 
 
Ook in de Regio Biesbosch zijn ze zich ervan bewust dat gastvrijheid steeds belangrijker wordt.  
Het project 'Gastheerschap in de Nationale Parken'  is vorig jaar gestart in Nationaal Park De 
Biesbosch. Daarbij wordt samengewerkt met diverse partijen waaronder het IVN: een organisatie die 
zich inzet voor natuur- en milieueducatie. Het project richt zich op recreatieondernemers en 
bezoekers van Nationaal Park De Biesbosch. Recreatieondernemers zijn ambassadeurs voor hun 
omgeving. Als geen ander kennen zij de mooiste plekjes en geven dit soort tips graag door aan hun 
gasten.  
 
Met de cursus Gastheerschap worden ondernemers geleid met kennis over De Biesbosch. Zij volgen 
een aantal weken de cursus, totdat zij zichzelf met recht Gastheer van Nationaal Park De Biesbosch 
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mogen noemen. De ondernemers ontvangen dan een gevelbordje, waaraan de bezoeker gemakkelijk 
kan zien dat het bedrijf een gastheer is.108 
 
Daarnaast wordt in het  Nationaal Park gewerkt aan de entreepoorten. Om de combinatie van 
recreatie en natuurbehoud in goede banen te kunnen leiden zullen entrees een belangrijke rol gaan 
spelen. De voornaamste functies van entrees zijn: als doel en startpunt te fungeren voor bezoekers, 
bezoekers te informeren over de (on)mogelijkheden van het gebied en hen op (een voor het gebied 
en voor de bezoeker) gewenste wijze verder het gebied in te leiden en daarnaast om middelen aan te 
reiken om de Biesbosch natuur te ontdekken. Dit zijn ook goede voorbeelden waaruit blijkt dat de 
regio Biesbosch zich bezig houdt met deze trend109.  
 

9.3 Conclusie 
In de toeristische en recreatieve branche spelen aan aantal interessante trends en ontwikkelingen. 
Deze zijn zowel op algemeen niveau als op consumententrends. Over het algemeen speelt de regio 
Biesbosch goed in op deze ontwikkelingen. De digitalisering in het gebied verloopt redelijk. Het 
Nationaal Park speelt hier goed op in door middel van het plaatsen van QR codes door het gebied. De 
recreant wordt hiermee op z’n wenken bediend en krijgt met het scannen van de code informatie 
over het gebied. Dit komt de aantrekkelijkheid van de regio te goede en de digitalisering is ook een 
vorm van innovatie. Daarnaast staat duurzaamheid hoog in het vaandel in de Biesbosch. De regio 
Biesbosch is er ook van op de hoogte dat de kwaliteit van gastvrijheid steeds belangrijker wordt bij 
een bezoek. De cursus Gastheerschap is hier een goed voorbeeld van. Ook zal de ontwikkeling van de 
entrees zorgen voor een kwaliteitsimpuls. De entrees voorzien in informatie en de bezoekers worden 
hier gastvrij ontvangen.  
In de regio zijn er echter nog gebieden waar de Biesbosch te weinig mee doet. Net werd al vermeld 
dat de regio Biesbosch rekening houdt met de digitalisering. Toch kan het nog een stuk beter 
inspelen op deze trend. Momenteel bestaan er nog geen applicaties voor smartphones in de regio 
Biesbosch. De gemeente Dordrecht heeft wel een applicatie maar deze dient vooral om als bewoners 
problemen te melden. Niet erg aantrekkelijk voor bezoekers. Steden als Utrecht en Amsterdam 
hebben speciale ‘city guide apps’ waar precies kan worden gezien wat er op welke plaats in de stad is 
te doen. Dit maakt het bezoek een stuk aantrekkelijk. Daarnaast moet er meer worden gedaan met 
de trend dat de recreant “zapt”. De groep recreanten wil meerdere belevingen hebben. Wij zien 
hierin een kans voor de regio Biesbosch die met Dordrecht en het Nationaal Park op korte afstand 
totaal verschillende belevingen kan bieden. Waar de recreant in het Nationaal Park van alle rust kan 
genieten, kan het binnen een kwartier in het historische centrum van Dordrecht zijn. Deze unieke 
mogelijkheid wordt naar onze mening nog te weinig aan het licht gebracht. Wanneer deze 
boodschap beter naar buiten wordt gebracht zijn wij mening dat de regio meer bezoekers zal 
trekken.  
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Hoofdstuk 10: Eindconclusie 

Er worden drie criteria gesteld aan een Leisure Hotspot: het moet aantrekkelijk zijn voor bewoners 
en bezoekers, er moet worden geïnnoveerd en het vestigingsklimaat moet gunstig zijn. Dit is ook de 
volgorde van relevantie. 
Voor aantrekkelijkheid is gebruik gemaakt van de destinatiemix van toerisme. Hierbij zijn 
voorzieningen, evenementen, gastvrijheid ,infrastructuur en vervoer belangrijk. Deze laatste twee 
zijn besproken bij vestigingsklimaat. Informatievoorziening is een onderdeel van gastvrijheid. Naast 
de destinatiemix moet de tevredenheid van bewoners en bezoekers worden gemeten en moet het 
gebied uniek zijn. 
Bij innovatie gaat het er om dat er wordt ingezet op samenwerking tussen overheden, ondernemers, 
onderwijs en omgeving. Verder moet er op een duurzame manier verbindingen worden gelegd 
tussen bedrijfswaarden, gastwaarden en gebiedswaarden. 
Voor het vestigingsklimaat is het van belang dat er goede ontsluiting van de regio is voor 
ondernemers en bezoekers. Er moeten ook voldoende en kwalitatief goede medewerkers 
beschikbaar zijn. Daarnaast is de maatschappelijke inbedding van vrijetijd en toerisme van belang, 
maar dat wordt bij de andere twee criteria besproken. 
 
Momenteel spreekt de regio Biesbosch verschillende doelgroepen aan die met name uit de regio zelf 
komen. Maar vooral de verblijfstoeristen en buitenlandse toeristen worden nog niet aangetrokken. 
Dit komt dit mede door het feit dat de overheid in de regio Biesbosch in bedreigingen denkt en niet 
in kansen. De lokale overheid moet faciliteren en stimuleren en meer manuren in recreatie en 
toerisme stoppen. Zonder goede publiek-privaat samenwerking kan een regio nooit een Hotspot 
worden. Daarnaast bevinden zich in het Nationaal Park zeer weinig mogelijkheden om te  verblijven. 
 
De criteria zijn toegepast om te kijken in hoeverre Regio Biesbosch voldoet aan de eisen om een 
Leisure Hotspot te worden. Op basis van het onderzoek zijn een aantal punten opgesteld wat Regio 
Biesbosch op dit moment goed doet en waar nog ruimte is voor verbetering. Deze punten worden in 
tabellen verder in dit hoofdstuk weergegeven. De volledige tabel is terug te vinden in bijlage H. 
 
Het NP is een gebied dat uniek is voor Europa en dan ook een grote aantrekkelijkheid heeft voor 
natuurliefhebbers en recreanten. In combinatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Dordrecht is 
het een nog uniekere combinatie. Leisure Hotspots moeten veelzijdig en uniek zijn en ook een eigen 
karakter hebben, daar voldoet de Regio aan. Voor deze recreanten zijn er veel faciliteiten aanwezig 
die zij nodig hebben om een fijn verblijf te hebben. In het Nationaal Park zijn deze voorzieningen 
echter zeer beperkt en wordt horeca gemist. 
Het is belangrijk om de waardering  van de voorzieningen en evenementen door bezoeker in de hele 
regio te meten. Zo komen verbeterpunten te voorschijn en kan de Regio zichzelf verder verbeteren. 
De metingen van dit moment voldoen nog niet. 
Qua evenementen wordt er al veel georganiseerd in de regio. Dit is echter voornamelijk in Dordrecht. 
De bewoners van de regio  moeten ook trots zijn op het gebied. Niet alleen zodat zij op bezoek gaan 
in het gebied, maar ook zodat zij als ambassadeurs voor de regio dienen. Om te kijken of men blij is 
met hun leefomgeving dient hier ook een monitor voor te worden ontwikkeld.  
Aan de gastvrijheid wordt gewerkt door de cursus Gastheerschap van De Biesbosch. Omdat deze 
voornamelijk over het Nationaal Park gaat, is het nog niet voldoende. 
Onderstaande tabel geeft de sterke en zwakkere punten aan op het gebied van “aantrekkelijkheid”. 
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Aantrekkelijkheid 

Sterkte Zwakte 

Uniek gebied Geen monitor over het hele gebied 
Gastvrijheid cursussen Versnipperde promotie en informatievoorziening 
Veelzijdig gebied Evenementen en voorzieningen erg gecentreerd 
Veel herhaalbezoek in De Biesbosch Attracties niet verbonden en uitgelicht 
 Weinig verblijftoerisme 
 Gastheercursus geeft geen informatie over het hele gebied 

 
Met het beleidsplan “Ondergedompeld in de Biesbosch” is een startsein gegeven voor de 
samenwerking tussen verschillende organisaties en gemeenten en het ontstaan van Parkschap. Deze 
organisatie gaat nog niet ver alle gemeenten en heeft ook niet de doelstelling die nodig is om 
Hotspot te worden. Zij is namelijk vooral bezig met natuurbehoud en het ontwikkelen van recreatie. 
De overheden zullen ook beter moeten gaan faciliteren om blokkades voor ondernemers weg te 
nemen. Zo kunnen zij beter innoveren. Overheden moet eerst kijken naar de kansen en dan naar de 
bedreigingen, niet andersom. 
De organisatie werkt ook nog niet voldoende samen met onderwijs. Hoge scholen bieden de 
mogelijkheid om nieuwe ideeën en benodigde kennis voor de Regio te ontwikkelen. 
Regio Biesbosch is al erg bezig met duurzaamheid. Zo heeft het NP een Europees 
duurzaamheidcertificaat ontvangen en een aantal ondernemers een Green Key voor duurzaamheid. 
Onderstaande tabel geeft de sterke en zwakkere punten aan op het gebied van “innovatie”. 
 
Innovatie 

Sterkte Zwakte 

Green Keys & Europees duurzaamheidcertificaat Geen organisatie over het hele gebied 
Verbouwing van oude gebouwen Geen concrete samenwerking met het hoger onderwijs 

Samenwerking in Parkschap en in toekomstige 
streekalliantie 

Geen faciliterende overheid 

 
De entrees en hun verschillende functies zijn echter nog niet voldoende. Dit moeten verbeterd 
worden. Ook de bereikbaar naar de entrees van het Nationaal Park met het openbaar vervoer kan 
beter. De filedruk in de regio is ook een probleem. 
Doordat Regio Biesbosch een  bekend gebied is, willen ondernemers graag met De Biesbosch 
pronken en daarom is het dan ook een zeer sterk merk. Dit is een positief effect op het 
vestigingsklimaat, hierdoor kunnen ondernemers met een bekend merk adverteren.  
Onderstaande tabel geeft de sterke en zwakkere punten aan op het gebied van “vestigingsklimaat”. 
 
Vestigingsklimaat 

Sterkte  Zwakte 

Buitengebied goed bereikbaar per OV Entrees alleen op het NP gericht 
Sterke merknaam File gevoelig gebied 
Voldoende fysieke ruimte voor bedrijven Binnengebied minder goed bereikbaar 

 
Uit de vergelijking met de Leisure Boulevard zijn een aantal leerpunten naar voren gekomen. Zoals 
op het kaartje in hoofdstuk 8 is te zien, worden de attracties van Leisure Boulevard met elkaar 
verbonden. Dit zou bij Regio Biesbosch ook moeten gebeuren. Daarnaast laat het kaartje duidelijk 
zien welke kleinere attracties er nog in het gebied zijn, wat handig is voor de promotie. 
Ook werkt Leisure Boulevard samen met het marketing,- en onderzoeksbureau Vrijetijdshuis 
Brabant. Op die manier kan deze onderzoeken doen voor Leisure Boulevard. Een soortgelijke partner 
kan voor Regio Biesbosch ook handig zijn.  
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Bij Leisure Boulevard werken overheden, ondernemers en onderwijs samen om de vrijetijdssector te 
verbeteren. Dit doen zij omdat zij dit een top sector vinden, omdat deze een hoop werkgelegenheid 
creëert en zorgt dat grote bedrijven zich in de regio willen vestigen. Hierom verlenen de overheden 
ook de benodigde hulp bij het faciliteren. Onderwijs ontwikkelt nieuwe concepten en 
verdienmodellen die worden toegepast in de regio. Dit soort samenwerking zal in Regio Biesbosch 
ook nodig zijn. 
 
In de regio Biesbosch spelen een aantal trends waar de Biesbosch te weinig mee doet. Met name de 
digitalisering van Regio Biesbosch moet beter. Momenteel bestaan er nog geen applicaties voor 
smartphones in de regio Biesbosch. Steden als Utrecht en Amsterdam hebben speciale ‘city guide 
apps’ waar precies kan worden gezien wat er op welke plaats in de stad is te doen. Dit maakt het 
bezoek een stuk aantrekkelijk. Ook moet de regio meer gebruik gaan maken van ‘social media’.  
Daarnaast moet er meer worden gedaan met de trend dat de recreant ‘zapt. De groep recreanten wil 
meerdere belevingen hebben. Wij zien hierin een kans voor de regio Biesbosch die met Dordrecht en 
het Nationaal Park op korte afstand totaal verschillende belevingen kan bieden.  
 
Regio Biesbosch voldoet nog niet volledig aan de criteria om Leisure Hotspot te worden. Bij alle 
criteria dienen nog een aantal deelcriteria te worden verbeterd. Deze “zwaktes” staan hierboven 
vermeldt. Een Hotspot is een gebied dat continu in beweging is: er moet steeds worden getracht om 
de criteria te verbeteren, en dat op een duurzame manier. Hierom is het moeilijk te zeggen of het 
gebied “voldoet” aan de criteria. Het is namelijk nooit perfect, omdat er altijd ruimte is voor 
verbetering. De verbeterpunten die wij aandragen dienen als startpositie om Leisure Hotspot te 
worden. Hierna zal er steeds moeten worden gekeken hoe het nog beter kan. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BiesboschKaart.png 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl2100-Opleidingsniveau-
beroepsbevolking.html?i=15-12 
Kaarten via maps.google.nl 
http://www.leisureboulevard.nl 

http://www.macavity.nl/pg-24762-7-49191/pagina/more_labels.html
http://www.greenkey.nl/
http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=lrhyfmBsHaKlPzBHsEnDhBC
http://www.gezondheidsnet.nl/gezond-op-vakantie/artikelen/2417/trends-in-vakantieland
http://www.nbtc.nl/nl/homepage/cijfersentrends/binnenlands-toerisme.htm

