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In november 2009 bezocht een 
gemêleerd gezelschap bestaande 
uit recreatieondernemers, 
vertegenwoordigers van diverse 
organisaties en medewerkers van 
provincies en rijksoverheid uit 
Nederland, tijdens een studiereis 
het Noorden van Engeland. Er is 
speciaal voor deze plek gekozen, 
omdat hier het UNESCO 
Werelderfgoed Hadrian’s Wall ligt. 
In de regio staan duurzaamheid, 
samenwerking en de kwaliteit 
van het landschap hoog in het 
vaandel. Recreatie en toerisme 
worden er gezien als drager van 
de economie en beschermer van 
het landschap. Stichting Innovatie 
Recreatie & Ruimte (STIRR) zet 
zich in om dit ook in Nederland  
te bereiken.

STIRR
STIRR is uniek voor de recreatie-
sector in Nederland. In STIRR zijn 
belangrijke private en publieke 
stakeholders vertegenwoordigd op 
het gebied van vrije tijd, recreatie 
en ruimte. Binnen STIRR bestaat het 
Innovatie Programma Recreatie & 
Ruimte.  
De leden hiervan zetten zich in voor 
een aantrekkelijk recreatielandschap 
en bloeiend bedrijfsleven. Doordat 
publieke en private partners binnen 
een regio samenwerken, kan de 
recreatiesector werkelijk innoveren. 
Recreatieondernemers dragen als 
medeproducent bij aan de kwaliteit 
van de leefomgeving en ontwikkeling 
van het landelijk gebied.

Doel 
Tijdens de studiereis deden de  
deelnemers inspiratie op voor de  
innovatieopgave waar recreatie-
ondernemers en overheden voor  
staan: het creëren van een economisch  
sterke sector, een recreatief aantrek-
kelijk landschap en de ontwikkeling 
van regionale beeldverhalen. 

Leerpunten
Het programma van de studiereis was 
een mix van bezoeken aan bedrijven 
en initiatieven van overheden en 

organisaties. Er waren rondleidingen 
en presentaties die aansluiten bij de 
thema’s van STIRR. De deelnemers 
aan de studiereis naar Noord 
Engeland keerden vol kennis en 
inspiratie huiswaarts. In hun eigen 
bedrijf of organisatie gaan ze aan de 
slag met:
■  het sterke besef en de aandacht 

voor het belang van de regionale 
identiteit en het kenmerkende 
landschap als unique selling point en 
drager van de economie

■  aandacht voor de lokale economie 
vanuit ondernemers 
(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen)

■  samenwerking tussen branches, 
de publieke en private sector

■  het boven water halen van cijfers 
over het belang van recreatie en 
toerisme voor de economie 

■  duurzaamheid als motor voor 
landschap en economie

■  het besef dat een bedrijfsfilosofie 
waarbij veel aandacht is voor de 
omgeving, kan renderen.

Organisatie 
De studiereis was een gezamenlijk 
initiatief van de Stichting Innovatie 
Recreatie & Ruimte (STIRR), het 
ministerie van LNV en, de organisator 
van de reis, Kenniscentrum Recreatie.

Samenvatting
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In Noord Engeland laten ze zien dat 
de inzet van recreatie en toerisme 
zelfs voor een wervelende impuls 
zorgt. Met de kwaliteit van het 
landschap als uitgangspunt. Door 
innovatief ondernemerschap en 
samenwerkingverbanden tussen 
private en publieke partijen, is nieuw 
leven geblazen in een landelijke 
regio die nu wereldwijde bekendheid 
geniet: Hadrian’s Wall. Deze Romeinse 
verdedigingsmuur vormt de basis 
voor een toeristische hotspot die 
jaarlijks 1 miljoen bezoekers trekt. 

Eind 2009 maakt een gezelschap 
van ondernemers en afgevaardigden 
van organisaties zoals RECRON, 
Staatsbosbeheer, provincies en het  
Rijk een studiereis naar Noord 
Engeland. Recreatie en toerisme 
worden er gezien als drager van de  
economie, maar ook als beschermer  
van het landschap. Doel van de  
studiereis is inspiratie opdoen bij  
vooruitstrevende recreatieonderne-
mers en overheidsinstanties die bezig 
zijn met samenwerking en duurzaam 
ondernemen. 

Vol kennis en inspiratie 

Aangestoken door de verrassende  
Engelse ondernemersdrift en  

Het realiseren van een recreatief 
aantrekkelijk en toegankelijk 
landschap is een belangrijke 
innovatieopgave waar Nederland 
voor staat. Overheden en 
ondernemers bundelen de 
krachten om dit doel te bereiken. 
Worden recreatie en toerisme dé 
boost voor ons landelijk gebied? 
Economische bloei kan het 
landschap immers ook versterken.

Recreatie en toerisme
 dragen landschap en 

economie

sprankelende samenwerkingsver-
banden tussen publieke en private 
sectoren, keerden de deelnemers vol 
kennis en inspiratie huiswaarts. 

De studiereis was een gezamenlijk 
initiatief van Stichting Innovatie 
Recreatie & Ruimte (STIRR), het 
ministerie van LNV en, de organisator 
van de reis, het Kenniscentrum 
Recreatie. Deze partijen willen graag  
de verworven kennis breder versprei- 
den. In deze brochure vindt u 
hoogtepunten, inspirerende 
voorbeelden, conclusies en 
aanbevelingen. 

STIRR is uniek voor de recreatie-
sector. In STIRR zijn belangrijke 
private en publieke stakeholders 
vertegenwoordigd op het gebied 
van vrije tijd, recreatie en ruimte. 
Binnen STIRR bestaat het Innovatie 
Programma Recreatie & Ruimte.  
De leden hiervan zetten zich in voor 
een aantrekkelijk recreatielandschap 
en bloeiend bedrijfsleven. Doordat 
publieke en private partners binnen 
een regio samenwerken, kan de 
recreatiesector werkelijk innoveren. 
Recreatieondernemers dragen als 
medeproducent bij aan de kwaliteit 
van de leefomgeving en ontwikkeling 
van het landelijk gebied.

Samenwerking 
Het aangaan van professionele 
samenwerkingsverbanden binnen de 
recreatiesector: publiek en privaat, 
maar ook buiten de sector met partijen 
als landschap- en natuurbeheerders, 
zorginstellingen en de cultuurhistorische 
sector. 

Kwaliteit van de leefomgeving 
Ondernemers dragen als mede-
producent wezenlijk bij aan de kwaliteit 
van de leefomgeving.

Economische betekenis
In krimpgebieden openen toerisme en 
recreatie kansen voor een economische 
opleving. De sector is krachtig, eigen- 
tijds, belangrijk voor de samenleving en 
weet wat zij economisch bijdraagt.

Regionale Beeldverhalen
Regionale Beeldverhalen versterken de 
toeristische aantrekkingskracht van een 
regio. Het inspireert de ontwikkeling 
van nieuwe producten, diensten en 
recreatiemogelijkheden. 

Thema’s studiereis
Tijdens de studiereis kwamen vier thema’s aan de orde:
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Doordat publieke en private 
partners binnen een regio 
samenwerken, kan de recreatie-
sector werkelijk innoveren. 
In Noord Engeland bleek de 
sterkere samenwerking tussen 
publieke en private sectoren  
pure noodzaak. 

Samenwerking
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De uitbraak van mond- en klauwzeer 
in 2001 dwong ondernemers 
en overheden tot een herziene 
invulling van het landelijke gebied. 
Daarvoor werd in 2004 Hadrian’s 
Wall Heritage Ltd. (HWHL) opgericht, 
een managementorganisatie voor de 
regio. HWHL wordt gesubsidieerd 
door vier partijen: One North East, 
North West Development Agency, 
English Heritage en Natural England. 
Toeristische ontwikkeling van de 
kwetsbare regio vol natuurschoon 
werd een speerpunt van de publieke 
sector en vertaald in een Regionaal 
Beeldverhaal rond de Romeinse 
verdedigingsmuur, Hadrian’s Wall.

Samenwerken is een 
voorwaarde
 
Voor HWHL vormt samenwerken een 
voorwaarde, ook voor het behalen 
van schaalvoordeel. Hadrian’s Wall 
is uitgegroeid tot een sterk merk. 
Kleine ondernemers kunnen meeliften 
op grote publiciteitscampagnes. 
Dit maakt dat veel partijen, zoals 
kleine ondernemers, ook graag willen 
samenwerken. Daarnaast wordt 

door HWHL samenwerking gezocht 
met vergelijkbare organisaties in het 
buitenland en organisaties buiten de 
sector zoals universiteiten.

Een nieuwe invulling

De verschillende samenwerkingsver-
banden tussen publieke en private 
organisaties zorgden in Noord 
Engeland voor een wervelende 
impuls. Is er in Nederland ook sprake  
van een noodzaak die dwingt tot 
samenwerking? De vergrijzing en  
leegloop van ons landelijke gebied, 
vereisen zeker een nieuwe invulling. 
Joep Thönissen, directeur van 
RECRON: “ik ben onder de indruk  
van de sociaal-economische 
potenties van de vrijetijdssector 
in - demografische - krimpregio’s. 
In Noordwest en Noordoost 
Engeland was de koppeling van 
de recreatiesector met duurzame 
ontwikkeling bijzonder succesvol.” 

Northumberland National Park
De leiding van de organisatie 
Northumberland National Park (NNP) 
werd flink wakker geschud door de 

“De verschillende samenwerkingsverbanden tussen publieke en private  
organisaties zorgden in Noord Engeland voor een wervelende impuls” 

uitbraak van mond- en klauwzeer. 
Plotseling drong het besef door dat 
toerisme inderdaad een belangrijke 
nieuwe economische drager kon, en 
moest, worden voor de regio. NNP 
draagt hier zijn steentje aan bij door 
de lokale recreatieondernemers met 
advies en subsidies te ondersteunen. 

Duurzaam ondernemerschap

Een speciaal aangesteld team van  
adviseurs gaat langs bij ondernemers 
en spoort hen aan om aan de slag  
te gaan met duurzaam ondernemer-
schap. De organisatie is sterk af-
hankelijk van de lokale landeigenaren 
wanneer zij zaken gedaan willen 
krijgen. Subsidies helpen daarbij, 
maar vooral ondernemers nauwer 
betrekken bij strategische plannen 
creëert draagvlak. 

Natural England
De organisatie Natural England geeft 
advies aan de overheid over de staat 
van de natuurlijke omgeving en zet 
zich in voor het behoud van het  
Engelse landschap. Natural England 
werkt samen met uiteenlopende 

organisaties om dit doel te bereiken.  
Zo werkt ze met boeren, terrein- 
beheerders, allerhande bedrijven, 
planners en ontwikkelaars, 
overheden, belangenbehartigers 
en de lokale bevolking. Natural 
England treedt op als intermediair 
tussen verschillende partijen 
en zoekt voortdurend nieuwe 
samenwerkingsverbanden. 

Boeren, huisartsen en 
zorgverzekeraars

Samenwerking biedt openingen 
en kansen, meent Natural England. 
Soms kan het zelfs tot bijzonder 
interessante ontwikkelingen leiden.  
Zoals de samenwerking tussen  
boeren, huisartsen en zorgverzeke-
raars. Huisartsen attenderen mensen  
met overgewicht op wandelroutes. 
Zo kunnen zij op een gezonde manier 
gewicht verliezen en tegelijk kennis- 
maken met een recreatiegebied.  
De boeren waren in eerste instantie 
tegen de wandelroutes door hun 
gebied. Een nadere uitleg met 
toelichting zorgde ervoor dat ze 
enthousiast werden. 



Erna Kruitwagen, eigenaar van 
Recreatieoord de Panoven, is initia-
tiefnemer van het Regionaal  
Beeldverhaal Dijk van een Delta: 
ruimte voor recreatief ondernemen.  
Ze heeft bewondering voor haar 
Engelse collega-ondernemers. In het 
bijzonder Richard Slade’s Battlesteads 
en Westmorland Limited van de familie 
Dunning. “Vooral de Dunnings 
hebben een unieke en succesvolle 
bedrijfsformule weten te realiseren.”

Battlesteads hotel/restaurant
Oorspronkelijk was de Battlesteads 
een boerderij, nu is het gebouw 
uit 1747 veranderd in een hotel/
restaurant. Eigenaar Richard Slade 
kocht het pand drie jaar geleden 
en heeft het omgetoverd in een 
van de groenste hotels in het 
Verenigd Koninkrijk. Reden voor 
deze inzet op duurzaamheid werd 
geboren uit noodzaak. De eigenaar 
moest op zoek naar alternatieve 
energiebronnen, want het reguliere 
energienetwerk was maximaal 
benut. Nu heeft Slade van de nood 
een deugd gemaakt. Hij is fervent 
voorstander van een duurzame 
bedrijfsvoering. Hij gebruikt in het 
hotel alleen spaarlampen, heeft 
een biomassa boiler die draait op 
hout dat twee kilometer verderop 
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Ondernemers worden gestimu-
leerd duurzaam rendement te 
halen uit hun bedrijfsvoering. 
Recreatieondernemers dragen als 
medeproducent wezenlijk bij aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. 

Kwaliteit van de 
leefomgeving

wordt gekapt. Deze boiler verwarmt 
het hele pand en zorgt voor warm 
water. Daarnaast gebruikt hij het 
teveel aan warmte om polytunnels te 
verwarmen, waarin hij sla en kruiden 
op biologische wijze teelt. 

Minimaliseren van de 
ecologische voetafdruk

In het restaurant gebruikt Slade  
zoveel mogelijk streekproducten, 
zodat de ecologische voetafdruk 
ook daar minimaal is. De ommuurde 
tuin is met speciale planten en 
struiken ingericht, waardoor diverse 
dieren er een habitat vinden. De tuin 
wordt bewaterd met regenwater. De 
eigenaar gebruikt duurzaamheid als 
unique selling point en dat werpt zijn 
vruchten af. Zelfs in deze economisch 
zware tijd is zijn bezettingsgraad 
goed. Veel hoger dan die van zijn 
concurrenten. De investeringen die 
de eigenaar moest doorvoeren om 
duurzaam te werken zijn gedeeltelijk 
gefinancierd uit subsidies, onder 
andere van Northumberland National 
Park en van de EU.

Westmorland Limited
De familie Dunning, van oorsprong 
boeren, stond dertig jaar geleden 
voor de uitdaging om toeristische 
activiteiten te ontplooien. De komst 
van de snelweg M6 dwars door 
hun land, maakte een einde aan het 
boerenbedrijf. De familie kreeg het 
recht om een benzinestation aan 
de weg te exploiteren. Dit is het 
enige benzinestation in Engeland 
dat wordt gerund door een familie. 
Geleidelijk aan stampten ze de 
revolutionaire recreatieonderneming 
Westmorland Limited uit de grond, 
bestaande uit een hotel, camping, 
restaurants, een bezoekerscentrum 
en twee benzinestations met 
streekwinkels direct aan de M6: 
Tebay Services. 

Hart voor de lokale bevolking

Kwaliteit, duurzaamheid en hart voor  
de lokale bevolking staan bij de 
Dunnings op nummer 1 en dat zie  
je terug in de bedrijfsvoering. 
Passie is essentieel in ondernemer-
schap. Grote winstmarges zijn nooit 
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het uitgangspunt geweest. Deze 
filosofie heeft de familie al vele 
onderscheidingen opgeleverd. 
Tebay Services verkoopt kwalitatief 
hoogstaande lokale producten 
en specialiteiten die in de verre 
omgeving bekend zijn. Deze voor  
de jaren zeventig unieke formule  
(het aanbieden van lokale 
producten in de winkel van een 
benzinepomp), leidde tot een 
ongekend succes.  
Na dertig jaar is Westmorland 
uitgegroeid tot een miljoenen-
bedrijf met een jaarlijkse omzet  
van meer dan veertig miljoen 
Engelse pond. 

Europa’s grootste grasdak

De gebouwen van de familie 
Dunning, waaronder de benzine- 
stations, zijn volledig geïntegreerd 
in het landschap. Het bezoekers-
centrum Rheged centre is ontworpen 
als een Lakeland heuvel en heeft 
Europa’s grootste grasdak.  
Zo kunnen toerisme en landschap 
elkaar nog meer versterken.

“De Dunnings hebben een unieke en succesvolle 
bedrijfsformule weten te realiseren”



Harry Boeschoten, directeur 
Concern Staatsbosbeheer: 
“een eyeopener voor mij is de 
voortdurende aandacht die wordt 
gegeven aan de bijdrage die 
natuurgerichte recreatie en toerisme 
leveren aan de lokale economie. 
Dat is iets wat ik ook binnen 
Staatsbosbeheer wil uitdragen.”
 
Bellingham Caravan & Campsite
Recreatiebedrijf Bellingham Caravan 
& Campsite ligt in Northumberland 
National Park en vlakbij Hadrian’s 
Wall. Dat maakt de camping een 
gewilde uitvalsbasis. Barry en Carole 
Howard namen de camping in 2006 
over en voerden maatregelen door 
om de camping te verduurzamen 
(vooral op energiegebied) met hulp 
van Northumberland National Park. 

Het multiplier effect

Bijzonder is dat de eigenaren van 
Bellingham Caravan & Campsite exact 
weten wat hun gasten economisch 
bijdragen. Per dag geeft iedere 
campinggast 29 pond uit bij lokale 
ondernemers. In Bellingham zorgde 
de komst van de camping voor 
een fors multiplier effect. Nadat 
de camping er kwam, vestigde zich 
een Chinees afhaalrestaurant in het 
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landschap zorgt voor economische  
bloei. Zeker wanneer recreatie-
ondernemers samenwerken met  
andere lokale ondernemers en 
oog hebben voor hun producten, 
fungeren recreatie en toerisme  
als motor voor het landelijk gebied. 

Economische betekenis

dorp. Met de campinggasten was er  
voldoende klandizie voor deze 
Chinees om zijn zaak rendabel te 
maken. Voor de lokale bevolking 
kwam er een extra voorziening in het 
dorp. Ook de pub, de bakker en  
slager liften financieel mee. Waar-
schijnlijk hadden deze ondernemers 
hun deuren moeten sluiten als de 
camping er niet was gekomen, met 
alle gevolgen voor de leefbaarheid 
van dien.

1+1=3

“In Nederland krijgen we ook steeds 
meer te maken met bevolkingskrimp”, 
stelt Atty Bruins, afdelingshoofd 
Stad en Platteland binnen de 
Directie Platteland bij het ministerie 
van LNV. “Dit speelt al in drie regio’s, 
namelijk Groningen, Zuid Limburg 
en Zeeuws Vlaanderen, maar dat 
gaat in meer gebieden ontstaan. 
Hier biedt recreatie écht een kans. 
Helemaal als die de kwaliteit van het 
gebied waarborgt en benut. Lokale 
(recreatie)ondernemers kunnen een 
multiplier effect realiseren, die een 
meerwaarde van 1+1=3 betekent. 
Net als de camping in Bellingham. 
Zeker voor Limburg en Zeeuws 
Vlaanderen kan dit goed werken.”

Feiten & cijfers
One North East is een van de negen 
ontwikkelingsmaatschappijen in 
Engeland die door de overheid wordt  
gefinancierd. Tegelijkertijd functio-
neert het ook als regionaal bureau 
voor toerisme. Na de uitbraak van 
mond- en klauwzeer promoot One 
North East de inzet van recreatie en 
toerisme als boost voor de regio. 
Voor One North East was het van 
groot belang dat dit zou slagen.  
Vanaf 2003 tot 2007 werden dan 
ook de economische cijfers in de 
toeristische branche nauwkeurig 
bijgehouden. Toerisme en recreatie 
droegen in 2007 4 miljard pond  
(4,5 miljard euro) bij aan de regio-
nale economie en laat daarmee een  
groei zien van zo’n 30% in een kleine  
5 jaar. Het aantal toeristische over-
nachtingen nam toe met 1 miljoen en 
de werkgelegenheid zag een stijging 
van 14%. Ook voor de komende jaren 
verwacht One North East dat 
de sector nog verder groeit.

Robbert Northolt, eigenaar Camping 
Scheldeoord: “het is toch fantastisch 
dat de Engelse recreatieondernemers 
steeds economische cijfers paraat 
hebben. Die moeten wij eigenlijk ook 
meteen kunnen ophoesten.”

9“In Bellingham zorgde 
de komst van de 
camping voor een fors 
multiplier effect”



In Noord Engeland heersen het 
sterke besef en de aandacht voor het 
belang van de regionale identiteit, 
het kenmerkende landschap als 
unique selling point en drager van de 
economie. 

“De kwaliteit van het landschap en het 
erfgoed van Hadrian’s Wall, creatieve 
en innovatieve recreatieondernemers 
en de lokale economie, versterken 
elkaar in een keten. Dit willen wij ook 
bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
bereiken”, zegt Karl Blokland, 
accountmanager bij het Projectbureau 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het verhaal van de muur

Blokland was onder de indruk van  
het bezoek aan Hadrian’s Wall. 
“Je voelt je even onderdeel van 
een rijke geschiedenis.” Zeker het 
beeldverhaal rond Hadrian’s Wall 
vindt hij sterk. “De organisatie 
Hadrian’s Wall Heritage Ltd. kiest 
voor een duidelijk profiel en houdt 
dat in stand. Het verhaal van de 
muur. Daaraan gekoppeld is er 
ruimte voor privaat initiatief voor 
verdere ontwikkeling. Er wordt een 
duidelijke relatie gelegd tussen 
recreatieondernemers, sociale 
structuur in dorpen, behoud van 
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verleden, heden en toekomst, 
toont de unieke kwaliteiten van 
een gebied. Met uiteenlopende 
concepten en producten die 
passen bij het beeldverhaal, 
ontstaat een geheel. Hadrian’s 
Wall en het verhaal eromheen, 
de producten en variatie aan 
recreatieondernemingen van 
attracties tot hotels, inspireerden 
alle deelnemers aan de studiereis. 

Regionale beeldverhalen

natuur en cultuurwaarden. Hierdoor 
ontstaat een echte ketenbenadering 
met een toegevoegde waarde.”

Atty Bruins vindt de Engelse aanpak 
iets om over na te denken en om 
van te leren. “Nieuwe initiatieven 
in de regio Hadrian’s Wall worden 
ondersteund als ze passen binnen 
het regionale beeldverhaal. Dat 
betekent dat een ondernemer aan de 
slag kan gaan, maar niet vrijblijvend. 
Alle ondernemers moeten bijdragen 
aan het verhaal. Op deze manier 
werkt iedereen mee aan een sterke 
‘gebiedsbranding’. Ondernemers 
willen zich dan ook graag aansluiten 
bij het ‘merk’ Hadrian’s Wall.”

Gebiedsbranding gecombineerd 
met kennis en passie 

Noord Engeland zette zich op de 
kaart met Hadrian’s Wall. De muur is 
het langste (100 km) en grootste  
stuk UNESCO Werelderfgoed van  
Engeland en kent 107 verschillende  
landeigenaren. Het productontwik-
kelingsprogramma van Hadrian’s 
Wall Heritage Ltd. bestaat uit een 
verhalende benadering. Unieke 
producten leveren een bijdrage 
aan een samenhangend geheel. 
Het verhaal van de muur wordt op 

verschillende plaatsen verteld. Iedere 
plek belicht een ander stuk, zodat een 
aantrekkelijk divers product ontstaat 
en verschillende doelgroepen worden 
aangesproken. 

Er wordt veel geïnvesteerd in kennis 
van ondernemers over een gebied, de 
historie, de geografie, geschiedenis en 
bevolking van een gebied. Wanneer 
lokale (recreatie)ondernemers met 
passie en kennis over hun gebied 
vertellen, dan gaat het gebied voor  
de bezoeker leven.  
Ze voelen zich welkom. Gebieds- 
branding gecombineerd met kennis  
en passie zijn belangrijke elementen 
voor een goed ‘gastheerschap’.  

Ook zijn er speciale cursussen waar 
recreatieondernemers van alles leren 
over de natuur en cultuur in het 
gebied waarin zij werken, de ‘know 
your Hadrian’s Wall country’-cursus. 
Dit is te vergelijken met het initiatief 
van IVN Nederland en RECRON, die 
de cursus ‘gastheerschap’ aanbieden 
aan recreatieondernemers die bij 
Nationale Parken opereren.  
Deze cursus vergroot de kennis van 
het landschap, natuur, cultuurhistorie 
en recreatiemogelijkheden, die 
ondernemers kunnen doorgeven  
aan hun bezoekers.
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“In Engeland zorgt de
ketenbenadering echt 
voor toegevoegde 
waarde”



Inspiratie en verworven kennis
■  Het sterke besef en de aandacht 

voor het belang van de regionale 
identiteit en het kenmerkende 
landschap als unique selling point 
en drager van de economie 

■  Aandacht voor de lokale economie 
vanuit ondernemers (Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen)

■  Samenwerking tussen branches, 
publieke en private sector 

■  Cijfers over het belang van recreatie 
en toerisme zijn bekend bij organisa- 
ties, maar ook bij ondernemers 

■  Een bedrijfsfilosofie waarbij veel 
aandacht is voor de omgeving, kan 
renderen. 

Aanbevelingen en follow up
De deelnemers deden na afloop van  
de studiereis een aantal aanbevelin-
gen aan STIRR. Het algemene advies 
luidt: vooral doorgaan!  
De ervaringen in Noord Engeland 
laten duidelijk zien dat de filosofie 
van het Nederlandse Innovatie 
Programma Recreatie & Ruimte goed 
is. Recreatie en toerisme zijn écht 
de motor voor de ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit en voor de 
regionale economie. Ondernemers 
kunnen er een goed belegde boter-
ham aan verdienen. STIRR ging voort-
varend aan de slag met een aantal 
aanbevelingen. Hier leest u in het 
kort de follow up. 

Samen bereik je meer
Heldere communicatie over het  
innovatieprogramma en een optimale 
kennisdeling moeten ervoor zorgen 

12 De deelnemers aan de studiereis naar 
Noord Engeland keerden vol kennis 
en inspiratie huiswaarts. Ze vonden 
het een bijzondere manier om zo als 
vakgenoten met elkaar in contact 
te komen. Daarnaast wordt druk 
onderzocht waar de mogelijkheden 
liggen voor samenwerking.  
De projecten Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en Dijk van een Delta 
zien een match. Daarnaast vindt 
ook kennisdeling plaats tussen 
recreatieondernemers.  Zo is 
een van de ondernemers die een 
biomassacentrale wil realiseren, al 
op bezoek geweest bij een andere 
deelnemer die een vergelijkbare 
centrale heeft neergezet.

Tot slot

dat ondernemers, organisaties en 
overheden de sprong voorwaarts 
maken. STIRR gaat in ieder geval de  
aanwezige kennis breder verspreiden.  
Uiteraard naar het ondernemersnet-
werk, maar ook naar doelgroepen 
buiten de toeristisch-recreatieve 
branche. STIRR publiceerde onlangs 
in diverse vakbladen artikelen over 
het innovatieprogramma en de 
studiereis. De verspreiding van de 
elektronische nieuwsbrief en andere 
producten gaan naar een grotere 
groep belanghebbenden. Er wordt 
contact gezocht met vergelijkbare 
organisaties die zich bezighouden 
met innovatie en recreatie.  
Ook blijft STIRR de samenwerking 
stimuleren met andere branches en 
de lokale bevolking. 

Feiten en cijfers
Een eyeopener van de studiereis was 
dat de Engelse collega’s nauwkeurig 
met feiten en cijfers kunnen laten 
zien wat recreatie en toerisme voor 
de (lokale) economie betekenen. 
Hiermee kunnen bijvoorbeeld grote 
investeringen van de publieke sector 
beter worden gerechtvaardigd.  
Op initiatief van STIRR wordt in  
2010 een ‘MKBA Recreatie en 
landschap’ uitgevoerd, waarin 
belangrijke feiten en cijfers boven  
water worden gehaald. Een ander  
belangrijk initiatief vormt de  
ontwikkeling van een Recreatie-
monitor. Het Kenniscentrum 
Recreatie heeft op verzoek van het  
ministerie van LNV de eerste stappen  
gezet in de ontwikkeling van deze 

Recreatiemonitor. Ook betrekt  
het Kenniscentrum Recreatie 
stakeholders bij de uitwerking 
hiervan. 

Verdere invulling Regionale 
Beeldverhalen
Het kennisprogramma Regionale 
Beeldverhalen krijgt in 2010 verder 
vorm. STIRR vervult hierbij een 
voortrekkersol. De ervaringen uit 
Noord Engeland worden zeker ter 
harte genomen. Door de Regionale 
Beeldverhalen bijvoorbeeld krijgen 
stakeholders kennis van het gebied 
en met die kennis groeit hun passie 
voor de regio. Voorwaarde is wel dat 
iedereen direct betrokken blijft bij de 
totstandkoming van het beeldverhaal. 
De lokale inbedding van Regionale 
Beeldverhalen zorgt ervoor dat ook 
vanuit de lokale stakeholders de 
kennis van en passie voor de regio 
groeien. Het versterkt de relatie met 
de lokale economie. 

Communitybuilding
De deelnemers vinden dat er  
op z’n minst elke twee jaar een 
vergelijkbare studiereis moet 
plaatsvinden.  
Het is leerzaam, inspirerend en 
goed voor de communitybuilding. 
De STIRR houdt een herhaling van 
een studiereis als deze beslist in 
gedachten voor 2011. Wat betreft 
de communitybuilding: na een eerste 
kennismaking tijdens de studiereis 
zijn er al meerdere vervolggesprekken 
geweest tussen verschillende 
deelnemers onderling!

13
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■  Een betere verbinding maken 
met reguliere economische 
ontwikkelingen

■  De private sector sterker betrekken 
bij besluitvorming 

■  Concurrentie en kopiëren van 
toeristische initiatieven verminderen 
tussen lokale organisaties

■  Meer middelen beschikbaar stellen 
voor het bevorderen van internatio-
naal toerisme.

De groep bezocht een aantal 
prominente toeristische en 
recreatieve ondernemingen 
waaronder:

Battlesteads hotel/restaurant
Oorspronkelijk was de Battlesteads 
een boerderij, nu is het een van 
de groenste hotels in het Verenigd 
Koninkrijk. Duurzaamheid is een 
unique selling point van het hotel en 
trekt juist daardoor veel bezoekers. 

Northumberland National Park (NNP)
NNP ondersteunt lokale recreatie-
ondernemers met advies en subsidies  
om duurzaam toerisme te ontwikkelen.  
Ook wordt voortdurend gezocht naar  
samenwerkingsverbanden met partijen 
binnen en buiten de recreatieve 
sector. 
 
Bellingham Caravan & Campsite
Dit recreatiebedrijf in Northumberland 
National Park ligt vlakbij Hadrian’s 
Wall. Dat maakt de camping een ge-
wilde uitvalsbasis. Het bedrijf bleek  
van grote betekenis voor de lokale 

economie en zorgde voor een 
multiplier effect. De eigenaren  
hebben goed inzicht in het 
bestedingspatroon van de bezoekers. 
Dat is 29 Engelse pond per dag bij 
de lokale ondernemers.  
Dit komt nog eens bovenop het 
bedrag dat bezoekers op de camping 
besteden.

Hadrian’s Wall Heritage Ltd. (HWHL)
Hadrian’s Wall Heritage Ltd. is een 
regionale managementorganisatie.  
De missie van HWHL is bijdragen  
aan sociaal, economisch en 
ecologisch herstel, en vernieuwing 
van de regio door duurzame 
toeristische activiteiten te ontwik-
kelen. HWHL wordt gesubsidieerd 
door vier partijen: One North East, 
North West Development Agency, 
English Heritage en Natural England. 

Westmorland Limited
Het bedrijf Westmorland Ltd. van de 
familie Dunning bestaat uit een hotel,  
een camping restaurants, twee 
benzinestations (Tebay Services) en 
bezoekersattractie Rheged centre. 
Kwaliteit, duurzaamheid en oog  
voor de lokale bevolking staan op 
nummer 1 en dat zie je terug in de 
bedrijfsvoering. Passie is essentieel 
in ondernemerschap. Grote winst-
marges zijn nooit het uitgangspunt 
geweest. Na dertig jaar is het bedrijf 
uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf 
met een jaarlijkse omzet van meer 
dan veertig miljoen pond. In totaal 
verschaft de organisatie werk aan  
zo’n vijfhonderd mensen. 

Tebay Services
Tebay Services is een voorloper op 
het gebied van streekproducten 
aanbieden in de shop van een  
benzinestation. Andere benzine-
stations proberen dit concept te 
kopiëren, want er is bewezen dat  
Tebay Services een hogere stopping 
rate heeft dan reguliere benzine- 
pompen die alleen uniforme 
producten aanbieden. 

Rheged centre
De gebouwen van de familie Dunning, 
waaronder de benzinestations, zijn  
volledig geïntegreerd in het land-
schap. De bezoekersattractie Rheged 
centre met 3D bioscoop, congres-
zalen, winkels en restaurant, is 
ontworpen als een Lakeland heuvel 
en heeft Europa’s grootste grasdak. 
Een mooi voorbeeld hoe toerisme en 
landschap elkaar kunnen versterken.

UNESCO Werelderfgoed Hadrian’s 
Wall ligt. In de regio staan duurzaam-
heid (ook economisch), samenwer-
king en de kwaliteit van het landschap  
hoog in het vaandel. Recreatie en 
toerisme worden er gezien als drager 
van de economie en beschermer van 
het landschap. 

Deelnemers
De groep van 25 deelnemers be-
stond uit een gemêleerd gezelschap 
van recreatieondernemers, vertegen-
woordigers van diverse organisaties 
en medewerkers van provincies en 
rijksoverheid uit Nederland.

Programma 
Het programma van de studiereis was 
een mix van bezoeken aan bedrijven 
en initiatieven van Hadrian’s Wall 
Heritage Limited en Northumberland 
National Park. De bezoeken gingen 

gepaard met rondleidingen en 
presentaties die aansluiten bij de 
thema’s van het Innovatie Programma 
Recreatie & Ruimte van STIRR. 
Daarnaast was er een seminar met 
een paneldiscussie. 

Tijdens het seminar 
schetsten verschillende 
vertegenwoordigers een  
beeld van de regio en de 
belangrijkste partijen die 
zich bezighouden met de 
toeristische ontwikkeling van 
het gebied, waaronder:

Natural England
Deze organisatie geeft advies aan 
de overheid over de staat van de 
natuurlijke omgeving. Daarnaast 
zet Natural England zich in voor het 
behoud van het Engelse landschap. 
De organisatie is intermediair tussen 
partijen en zoekt voortdurend nieuwe 
samenwerkingsverbanden.

ONE North East
One North East is een van de negen 
ontwikkelingsmaatschappijen in 
Engeland die door de overheid wordt  
gefinancierd. Tegelijkertijd functioneert  
het ook als regionaal bureau voor 
toerisme. De uitbraak van mond- en 
klauwzeer zorgde in 2003 voor een 
aantal belangrijke veranderingen:
■  Het sterke besef en de aandacht 

voor het belang van de regionale 
identiteit en het kenmerkende 
landschap als unique selling point 
en drager van de economie

Studiereis Noord Engeland  
4-7 november 2009

Wie, wat, waar, wanneer

Organisatie 
De studiereis was een gezamenlijk 
initiatief van de Stichting Innovatie 
Recreatie & Ruimte (STIRR), het 
ministerie van LNV en, de organisator 
van de reis, het Kenniscentrum 
Recreatie.

Doel 
Inspiratie opdoen voor de innovatie-
opgave waar recreatieondernemers 
en overheden voor staan: het creëren 
van een economisch sterke sector, 
een recreatief aantrekkelijk landschap, 
en de ontwikkeling van regionale 
beeldverhalen. 

Bestemming 
De groep bezoekt het Noorden van 
Engeland. Er is specifiek voor deze 
plek gekozen, omdat hier het  
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In November 2009 a diverse 
group of representatives from 
the recreation sector, various 

organisations and provincial and 
central government visited the 

North of England on a study tour. 

Executive 
summary

This location was chosen as it is home 
to the UNESCO World Heritage 
Site of Hadrian’s Wall. Sustainability, 
cooperation and quality of the land- 
scape are key values In this region. 
Recreation and tourism are seen as  
drivers of the economy and conser-
vators of the landscape. The Platform  
for Innovation in Recreation & 
Landscape (Stichting Innovatie 
Recreatie & Ruimte - STIRR) is 
making efforts to achieve this in the 
Netherlands too.

STIRR
STIRR is unique in the Dutch recrea-
tion sector, and comprises key stake- 
holders from the public and private 
sector in the area of leisure, recreation  
and spatial planning. STIRR operates 
the Innovation Programme for 
Recreation & Landscape. The aim 
of this programme is to achieve an 
attractive recreational landscape 
and thriving business climate. Public 
private partnership within a region 
stimulates true innovation in the 
recreational sector. Recreational 
businesses act as co-producers of 
environmental quality and countryside 
development.

Objective 
During the study tour the participants 
gained inspiration for the innovative 
challenge facing leisure businesses and 
governments: the creation of a thriving 
sector, an attractive landscape that 
can be used for recreation and for the 
development of a regional narrative. 

Learning points
The programme for the study tour  
was a combination of visits to com-
panies and initiatives of governments 
and private sector. The trip included 
tours and presentations relating to 
STIRR themes. The participants in 
the study tour to the North of  
England returned home full of know- 
ledge and inspiration. In their own  
organisations or businesses, the 
participants will address the 
following:
■  strong understanding and attention 

for the importance of regional 
identity and the characteristic 
landscape as a unique selling point 
and economic driver

■  attention for the local economy 
from entrepreneurs (Corporate 
Social Responsibility)

■  cooperation between branches, 
the public and private sector

■  obtaining figures about the 
importance of recreation and 
tourism for the economy 

■  sustainability as a driver for the 
landscape and the economy

■  understanding that a corporate 
philosophy that devotes a lot of 
attention to the environment can 
perform well

Organisation 
The study tour was a joint initiative 
by STIRR, the Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality, and the 
organiser of the trip, the Dutch 
Leisure Institute (Kenniscentrum 
Recreatie).


