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1. INLEIDING  

1.1 Aanleiding 

Voor het versterken en verder uitbouwen van de toeristisch-recreatieve sector is het noodzakelijk om 
over een beleidsplan te kunnen beschikken, waaraan een visie ten grondslag ligt die inspeelt op de 
kansen die de toeristische markt biedt en waarin voorstellen worden uitgewerkt die op een breed 
draagvlak kunnen rekenen.  
 
Bovendien moet het imago van de gemeente Dalfsen onder de loep genomen worden: wat heeft de 
gemeente aan unieks te bieden op grond waarvan men zich kan onderscheiden van andere 
‘concurrerende’ gemeenten en regio's? Met andere woorden: wat is het unieke verkoopargument van 
Dalfsen? 
 
 

1.2 Doelstelling 

Het beleidsplan dient inzichtelijk te maken hoe trends, potenties en doelgroepen met elkaar kunnen 
worden verbonden op de beleidsonderdelen watergebonden recreatie, verblijfsrecreatie, 
plattelandstoerisme, cultuurtoerisme en grensoverschrijdend toerisme.   
 
In het beleidsplan wordt een integraal beleid ontwikkeld dat aansluit bij de huidige trends en 
ontwikkelingen in de toeristisch-recreatieve sector. Het gaat om het: 
� In beeld brengen van potenties en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme; 
� Aandacht schenken aan thema's die in het gemeentelijk beleid beter uitgewerkt dienen te worden; 
� Aangeven van mogelijkheden om op toeristisch-recreatief gebied de relatie tussen Dalfsen- 

centrum en het omliggende landelijke gebied beleidsmatig te versterken; 
� Versterken van de toeristisch- recreatieve identiteit van de gemeente Dalfsen en het doen van 

voorstellen die het imago van de gemeente Dalfsen in overeenstemming brengen met deze 
nieuwe of versterkte identiteit; 

� Voorstellen doen om de potenties van de gemeente Dalfsen naar buiten toe beter uit te dragen.   
 
 

1.3 Proces 

Informerend en interactief 
De gemeente Dalfsen heeft bij de totstandkoming van het beleidsplan ten zeerste belang gehecht aan 
de meningen van betrokkenen uit het veld. Daartoe is op 14 november 2001 een 
draagvlakbijeenkomst gehouden. Volgens de zogenoemde "metaplansessie- methode" hebben de 
genodigden

1
 vrijelijk met elkaar kunnen discussiëren over de in hun ogen meest noodzakelijke 

actiepunten voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente Dalfsen. 
Gedurende de ontwikkeling van de nota is een begeleidingscommissie actief geweest. De commissie 
is vier maal bijeen gekomen. Daarnaast is een presentatie gehouden en discussie gevoerd binnen de 
raadscommissie.  
 
De bevolking is gedurende het ontwikkelingsproces via de reguliere media en internet geïnformeerd 
en in de gelegenheid gesteld te reageren. Ter afsluiting is het eindrapport gepresenteerd aan 
belangstellenden.  
 
 
 
 
 

                                                      
1
 O.a. VVV Overijssels Vechtdal, ondernemers en verenigingen, Stichting gemeente promotie, RECRON, Regio IJssel-Vecht, Kamer van 

Koophandel,Provincie Overijssel 
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1.4 Leeswijzer 

Analyse huidige situatie 
In hoofdstuk 2 is de analyse van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeente Dalfsen 
verwoord. Het huidige aanbod is het vertrekpunt voor het op te zetten beleid. Daarnaast is het 
belangrijk te kijken naar de trends en ontwikkelingen in de markt (H3) en het landelijke, provinciale en 
gemeentelijke beleid (H4). Deze externe factoren scheppen mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van een kansrijk toeristisch product.  
 
 

SWOT- analyse 
Op basis van de ingrediënten van hoofdstuk 2 tot en met 4 is in hoofdstuk 5 een SWOT-analyse 
opgesteld. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In de SWOT- analyse 
komen sterke en zwakke punten van het toeristisch aanbod van de gemeente Dalfsen naar voren en 
tevens de kansen en bedreigingen voor het nieuw te ontwikkelen aanbod. 
 
 

Missie en beleidsstrategieën voor de toekomst 
Op grond van de informatie uit de SWOT- analyse is een missie opgesteld. De missie geeft aan waar 
de gemeente Dalfsen heen wil en welke ontwikkelingen gestimuleerd worden. De missie is concreet 
vertaald in beleidsstrategieën op verschillende deelgebieden: routegebonden recreatie, 
watergebonden recreatie, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en promotie en organisatie. Vervolgens zijn 
de beleidsstrategieën concreet vertaald in een maatregelenplan, waaruit blijkt welke acties door welke 
actoren in welke periode gerealiseerd dienen te worden.  
In hoofdstuk 6 is een beknopte, algemene financiële vertaalslag gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brug De Blauwe Bogen    
 
 
 
 
 
 
       
 

  De Zwevende Kei 
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2. WAT HEEFT DALFSEN TE BIEDEN 

2.1 Inleiding 

In Dalfsen wonen 26.062
2
 inwoners op een oppervlakte van circa 16.500 hectare. Het woningaanbod 

van de gemeente Dalfsen telt ruim 9300 woningen
3
. De verdeling van de omvang van de bevolking 

was op 1 januari 2002 als volgt
4
: 

• Kern Dalfsen: 7969 

• Kern Nieuwleusen: 6007 

• Buitengebied (oude gemeente Nieuwleusen): 2267 

• Kern Ankum: 103 

• Kern Oudleusen: 474 

• Kern Hoonhorst: 596 

• Kern Lemelerveld: 3145 

• Buitengebied (oude gemeente Dalfsen): 5501 
  
De gemeente telt vijf dorpskernen (Lemelerveld, Hoonhorst, Nieuwleusen, Oudleusen en Dalfsen) en 
heeft een omvangrijk buitengebied, met de buurtschappen Ankum, Emmen, Hessum, Lenthe, 
Marshoek, Oosterdalfsen en Rechteren. Het grootste dorp is Dalfsen en ligt midden in de gemeente 
aan de rivier De Vecht. De kern Nieuwleusen ligt aan de noordkant van de gemeente, Lemelerveld en  
Hoonhorst aan de zuidzijde. De kern Oudleusen ligt tussen Dalfsen en Nieuwleusen in.  
 
 

Economie 
Als plattelandsgemeente heeft Dalfsen een gevarieerd sociaal-economisch klimaat. Vooral de grotere 
kernen bieden een divers winkelbestand en een actief verenigingsleven. Lichte industrie en grotere 
ondernemingen zijn gelokaliseerd op de bedrijfsterreinen bij de dorpen. De gemeente Dalfsen streeft 
naar uitbreiding

5
. Bijlage 1 bevat een tabel die het aantal vestigingen naar economische activiteit en 

de werkgelegenheid aangeeft voor de gemeente Dalfsen.  
 
 

Landschaptypen en natuur 
6
De gemeente Dalfsen is voor een groot deel gesitueerd in het Vechtdal en heeft een essen- en 

kampen landschap en heide- ontginnings landschap. De kernen liggen in het stads- en dorpgebied. 
Het rivierdal van de Vecht bestaat uit een hoog- en laagwaterbed. Het hoogwaterbed slaat op de 
uiterwaarden tussen de stoomgeul en de winterdijk of de hoge gronden. Het laagwaterbed is de 
stroomgeul met de rivieroever. Het uiterwaardengebied bestaat uit landbouwgrond in de vorm van 
graslanden, rivierduincomplexen met droge graslanden en struweel, afgesneden en verlandende 
rivierarmen en kolken. De aan de Vecht grenzende gronden hebben in de winter een stroomvoerende 
functie of een functie voor waterberging. 
Tegenwoordig heeft de Vecht geen betekenis als vaarweg. Daardoor krijgt de natuur op veel plaatsen 
ruim baan. Bijzondere planten- en vogelsoorten zoeken hun toevlucht in de nabijheid van het water.  
Omdat er geen vervuilende industrieën op de Vechtoevers staan en alle woongebieden bovendien 
voorzien zijn van rioolwaterzuiveringsinstallaties is het water nog van die kwaliteit dat er veertig 
verschillende soorten vis zwemmen in de Vecht. Speciale vistrappen bij de stuwen Vechterweerd en 
Vilsteren maken het mogelijk dat de vissen stroomopwaarts zwemmen en dat de visstand verder  
uitbreidt. 
Het essen- en kampenlandschap is een kleinschalig, half-open landschap: een aaneensluiting van 
kleinere en grotere open ruimtes, begrensd door wegbeplantingen, singels en houtwallen. 
Het heide- ontginningslandschap is grootschalig en kent een half- open karakter. De volgende 
landschapselementen zijn aanwezig: beplantingselementen (erf- en wegbeplanting), sloten en 
slootkanten, weteringen en oevers, bermen, akkervegetaties en cultuurgraslanden. De boscomplexen 

                                                      
2
 1 januari 2002 

3
 1 januari 2001 

4
 1 januari 2002 

5
 Gemeente Dalfsen, een frisse start 

6
 Grensoverschrijdend Toeristisch Recreatief Basisplan Vechtdal, Grontmij, 1995 
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bestaan voor een groot deel uit naaldhoutaanplanten. Voorts bestaan er nog een aantal 
heiderestanten en stuifzanden. 
7
Het gebied rond Nieuwleusen bestaat voornamelijk uit oud hoogveenontginningslandschap, maar 

door de ruilverkaveling van 1928 is hier nog maar weinig van over. Het oude deel heeft een smalle 
verkaveling en relatief veel groen. Het ruilverkavelingsgebied heeft door de ruilverkaveling een ruime 
blokverkaveling gekregen. 
 

 

 
Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme worden steeds belangrijker, in de directe woonomgeving, in de stad en het 
buitengebied. Natuur en landschap vormen de kern van het recreatieve en toeristische product van 
Overijssel. De provincie presenteert zich dan ook als "Tuin van Nederland". De sector biedt niet alleen 
economische kansen, maar is ook belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat

8
. 

 
De recreatief/ toeristische voorzieningen in de gemeente Dalfsen bieden een gevarieerd beeld. Zo is 
er sprake van dagattracties als de kinder- speelboerderij "Oudleusen" en cultuurhistorie met 
landgoederen zoals Kasteel Rechteren. Dalfsen bezit één kasteel en meerdere landgoederen met 
daarbij 2.000 ha. opengesteld wandelgebied. Routegebonden recreatie betreft de wandel-, fiets- en 
ruiterroutes zoals het "Kastelen pad". Daarnaast is er sprake van verblijfsrecreatie met verscheidene 
soorten verblijfsaccommodaties zoals het kamperen bij de boer, bed & breakfast en bungalowparken 
zoals Buitenplaats Gerner. Het zweefvliegveld en de maneges vallen onder locatiegebonden recreatie 
en onder natuurgebonden recreatie vallen onder andere de broedgebieden voor weidevogels. 
Tenslotte wordt een aantal evenementen op verschillende terreinen georganiseerd en is er een aantal 
musea, galeries en oudheidkamers te bezoeken zoals het museum "Palthehof" in de kern 
Nieuwleusen.   
Qua voorzieningen op het terrein van sport en recreatie is de gemeente ruim bedeeld. Het aanbod 
varieert van hockey, handbal en tennis tot voetbal, schaatsen, klootschieten en jeu de boules.  
 
De gemeente Dalfsen werkt bewust aan het versterken van haar positie. Dat komt onder andere tot 
uiting in projecten die voor de herindeling al in gang gezet zijn. Voorbeelden daarvan zijn onder meer 
de nieuwbouw van een nieuw multifunctioneel centrum in Lemelerveld en plannen voor het vergroten 
van de recreatieve aantrekkingskracht van de Vechtoevers in het gebied bij het huidige gemeentehuis, 
tussen Vechtbrug en Dalfser haven.    
 

                                                      
7
 Landschapsbeleidsplan Nieuwleusen, Nieuwland advies 1995 

 
8
 Ontwerp- Beleidsnota Recreatie en Toerisme, Struinen door de Tuin van Nederland, 2000 

 

Vistrap Stuw 
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2.2 Toeristisch- recreatieve infrastructuur 

2.2.1 Ruimtelijke kenmerken 

Bereikbaarheid 
De provinciehoofdstad Zwolle, waardoor de A28 loopt, ligt op een afstand van 10 kilometer ten westen 
van het dorp Dalfsen. De kern Dalfsen is per auto via de nationale rijksweg N34 en de provinciale weg 
N340 bereikbaar. Door het dorp Lemelerveld loopt de N348 en Nieuwleusen is te bereiken via de 
N377. Tevens is de gemeente te bereiken met de trein. Vanuit het dorp Dalfsen is er een 
spoorverbinding naar Zwolle en Emmen. Tenslotte loopt door zowel Nieuwleusen als Dalfsen een 
busverbinding.  Helaas zijn de andere dorpen in de gemeente Dalfsen moeilijk of niet te bereiken met 
het openbaar vervoer. Wel is het mogelijk om met de regiotaxi op de gewenste bestemming te komen. 

 
 

 
  Trein in Dalfsen 

 
 
Wandel- en fietspaden 

In het Vechtdal zijn tal van wandelpaden aangelegd waarover een aantal (al dan niet bewegwijzerde) 
wandelroutes uitgezet is. Het "Vechtdalpad" en het "Maarten van Rossum Pad" zijn enkele 
voorbeelden van bewegwijzerde wandelpaden.  
Het Overijsselse Vechtdal biedt vele mogelijkheden om te fietsen. In het Vechtdal is over een lengte 
van honderden kilometers aan (al dan niet bewegwijzerde) fietspaden aangelegd, meestal tevens 
aansluitend op regionale en landelijke netwerken. De "Leusenerroute" en de "Vechtroute" zijn 
voorbeelden van bewegwijzerde routes door  de gemeente Dalfsen. De "Kastelen route rond Dalfsen" 
en de route "Lemelerveld/ Lemele" zijn fietsroutes die niet bewegwijzerd zijn.   
 
 

2.2.2 Organisatorische en promotionele kenmerken 

Er is een breed scala aan organisaties te noemen die op enigerlei wijze bemoeienis hebben met 
toerisme en recreatie. Daarnaast neemt de gemeente in regionaal verband deel aan 
samenwerkingsverbanden, die zich bezig houden met recreatie en toerisme. Hieronder worden de 
voornaamste toegelicht.  
 
 

VVV Overijssels Vechtdal 
In de provincie Overijssel zijn 33 VVV kantoren gevestigd. De gemeente Dalfsen heeft in het dorp 
Dalfsen een VVV kantoor en in Nieuwleusen een servicepunt. De VVV in Dalfsen is vanaf eind 2001 
onderdeel van de nieuwe Regio VVV Kampen, Zwolle en Vechtdal. De verantwoordelijkheid voor het 
beleid en de uitvoering ervan zal in de toekomst geheel liggen bij de directie van de VVV. Zij zijn op 
hun beurt verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht (RvT).   
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De RvT is samengesteld uit max. 10 leden waarvan er 3 uit het Vechtdal moeten komen. Om een 
goed contact en overleg te houden met de ondernemers/ middenstanders wordt er een Raad van 
Advies ingesteld. Dit gebeurt per stad of streek.  

 

Stuurgroep Overijssels Vechtdal 
De stuurgroep is het overlegplatform van de portefeuillehouders recreatie en toerisme van de 
Vechtdalgemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk 
niveau vindt overleg plaats.  
  

Europäische Wirtschaftlichen Interesse Vereinigung (EWIV) 
Deze organisatie naar Europees recht is in 2001 opgericht om activiteiten te ontwikkelen op het 
gebied van kunst en cultuur in het Duitse en Nederlandse Vechtdalgebied. In eerste instantie richt de 
EWIV zich op het verder ontwikkelen van het project Kunstwegen. De taak moet in de toekomst 
worden verbreed naar cultuurtoerisme in algemene zin. Via de Stuurgroep Overijssels Vechtdal 
hebben de Vechtdalgemeenten zitting in het bestuur van deze organisatie. Andere bestuurlijke 
partners zijn de Stichting Kunstwegen (NL), de Landkreis Grafschaft Bentheim (D) en de Stadt 
Nordhorn (D). 
 

Stichting gemeentepromotie Dalfsen 
De stichting richt zich op de promotie van de hele gemeente Dalfsen. In deze stichting hebben twee 
mensen van de gemeente Dalfsen zitting. Daarnaast heeft van de handelsvereniging/ industriekring 
van Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld elk één lid zitting in de stichting. Tenslotte is er een lid 
vanuit de verenigingen van plaatselijk belang en zijn er twee onafhankelijke leden. 
 

Gebiedsperspectief Vecht/ Regge  
Het betreft een integrale visie voor het gebied, dat loopt vanaf de Duitse grens tot het Zwarte water bij 
Hasselt. Voor dit WCL (Waardevol Cultuur Landschap) gebied wordt door de deelnemende partijen 
(overheid en particuliere organisaties) in het zogenoemde Bestuurlijk Overleg gebiedsgericht beleid 
ontwikkeld onder het motto “Samen maken we de streek”. 
De gemeente participeert in dit bestuurlijk overleg. Bovendien is voor het deelgebied Dalfsen een 
deelgebiedscommissie ingesteld, waarin de deelnemende partijen werken aan de totstandkoming van 
een ontwikkelingsplan met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan. 
Dit plan is gebaseerd op deelanalyses voor de functies landbouw, natuur, bos en landschap, water en 
recreatie en toerisme. 
 

Regio IJssel-Vecht 
De Regio IJssel-Vecht is een intergemeentelijke samenwerkingsverband in Noord- en West Overijssel 
en Gelderland. Binnen dit samenwerkingsverband vindt naast een aantal andere taken ook 
afstemming plaats op het gebied van recreatie en toerisme. De gemeente Dalfsen staat positief ten 
opzichte van de inbreng op recreatief-toeristisch gebied van de regio. 
 

Regiovisie Zuid- Drenthe/ Noord Overijssel 
De ruimtelijk- economische visie voor dit gebied richt zich op de ontwikkeling van diverse terreinen, 
zoals economie, welzijn en ook recreatie en toerisme. De overheidsinstanties binnen dit gebied maken 
deel uit van het Bestuurlijk Overleg. De ontwikkelingsrichting voor het thema recreatie en toerisme is 
aangegeven en zal worden vertaald in strategische projecten onder de noemer “Met het oog op 2030”. 
 

Eurregio 
Dalfsen is aangesloten bij het Duits- Nederlands samenwerkingsverband Euregio. Binnen dit 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband worden diverse taken geïnitieerd en op elkaar 
afgestemd. Ook projecten op het gebied van recreatie en toerisme aan beide zijden van de grens 
worden door middel van subsidies ondersteund. 
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2.3 Dagrecreatie 

De gemeente Dalfsen biedt een breed scala aan recreatiemogelijkheden
9
. Belangrijke thema's voor 

dagrecreatieve activiteiten in de gemeente Dalfsen zijn natuur en cultuur(historie).  
 

Natuurgebonden recreatie 
De natuur is een belangrijke factor binnen het product Dalfsen. Het overgangslandschap van laagland 
naar de Overijsselse Heuvelrug, waarin de Vecht langs het dorp Dalfsen stroomt, is vooral aan de 
zuidkant rijkelijk voorzien van bossen. Hier zijn diverse monumentale landhuizen en een kasteel 
gevestigd, waarlangs wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn aangelegd. Daarnaast trekken de oude 
Vechtarmen en het cultuurlandschap rond de rivier De Vecht ieder jaar meer recreanten naar de 
gemeente Dalfsen om te vissen, zwemmen, varen of rusten. Er zijn op een aantal locaties al dan niet 
aangegeven picknickplaatsen aanwezig. 
Naast de Vecht is de Bellingeweer in de kern Dalfsen een groengebied waar gevist kan en mag 
worden.  
Het Vechtdal is van belang als broedgebied voor weidevogels. De Hessumse Mars, ten zuiden van de 
Vecht, ten noorden van Hessum is een weidevogelgebied van nationale betekenis. Aan de noordzijde 
van de Vecht ten noorden van Hessum en ten westen van Dalfsen, aan de zuidzijde van de Vecht, 
komen weidevogelgebieden voor van regionaal belang. Behalve de weidevogels broeden ook 
verschillende soorten zang-, roof- en watervogels in het Vechtdal. Langs de meanders van de Vecht 
broeden specifieke moerassoorten. 
In Nieuwleusen zijn de Hulsterplassen en het Palthebos van groot belang om de burgers van de 
natuur dicht bij huis te kunnen laten genieten. 

10
Vooral het Palthebos is cultuurhistorisch gezien van 

grote waarde. 
 

Cultuurgebonden recreatie 
De gemeente Dalfsen heeft op cultuurhistorisch gebied veel te bieden. Behalve het middeleeuwse 
kasteel Rechteren, staan er meer dan twintig adellijke huizen, dikwijls in de directe omgeving van het 
water. Vroeger was de Vecht een belangrijke handelsroute naar Duitsland. De plaatsen daaromheen 
en de kasteelheren die hun burchten en huizen aan de oevers lieten bouwen voeren er wel bij. Huize 
Den Berg en Kasteel Rechteren, dat wat betreft de ouderdom de kroon spant, liggen vlak aan de 
Vechtdalroute. De havezaten en adellijke buitenhuizen Mataram, Den Aalshorst, Huize Hessum, de 
Leemcule, de Horte en de Ruitenborg liggen er iets verder vandaan. Ze dragen bij aan de sfeer van 
het landschap. Verschillende wandel- en fietsroutes voeren langs de havezaten. De meeste zijn 
helaas niet  te bezichtigen.  
 
Er staan in het Vechtdal, maar ook daarbuiten rond Nieuwleusen, nog oude Saksische boerderijen in 
originele staat. Momenteel zijn ongeveer 140 panden beschermd als rijks- of gemeentelijk monument, 
zo ook rond de Nederlands Hervormde Kerk in de kern Dalfsen. Achter het dorpscentrum van Dalfsen 
en in Nieuwleusen bevinden zich nog oude gerestaureerde molens. De  molen in de kern Dalfsen is  

                                                      
9
 Zie voor een uitgebreid overzicht bijlage 2 

10
 Landschapsbeleidsplan Nieuwleusen, Nieuwlandadvies, 1995, 

 

Huize Den Berg     Kasteel Rechteren 
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nog in werking en te bezichtigen. Naast historische bouwwerken is er moderne bouwkunst te vinden. 
Er staat een aantal ruimtelijke recreatieve elementen in de gemeente zoals de "zwevende kei" bij het 
station in het dorp Dalfsen en het "dansend paard" in Hoonhorst.  
 

Routegebonden recreatie 
Wandelen, fietsen, recreatietoervaart en ruitersport zijn (meestal) routegebonden vormen van 
recreatie en populair onder zowel dag- als verblijfsrecreanten. De natuur trekt jaarlijks veel fietsers en 
wandelaars. Er is een veelvoud aan zowel bewegwijzerde als niet bewegwijzerde fiets- en 
wandelroutes in de gemeente Dalfsen. Het Vechtdalpad is een zeer gevarieerd, geheel 
bewegwijzerde, lange afstand wandelpad van Zwolle naar Gramsbergen. De route is 75 kilometer 
lang. De 30 kilometer lange ‘kastelenfietsroute’ rond Dalfsen loopt langs de uiterwaarden van de 
Vecht. De Kunstwegenroute is een bewegwijzerde route van 132 km door het Vechtdal naar 
Duitsland. Het is een route door de natuur langs kunstobjecten en biedt informatie over de 
streekgeschiedenis.  
Een fietsroute binnen de gemeente is de Leusenerroute, een gemarkeerde route om Nieuwleusen. In  
bijlage 2 is een overzicht van de fiets- en wandelroutes opgenomen. Ondanks dit aanbod, blijft het 
aanbod voor de actieve toerist achter bij de vraag. Volgens het strategisch meerjarenplan

11
 is het 

fietspadennetwerk niet erg uitgebreid en is het niet veilig genoeg. Te weinig fietsroutes zijn 
bewegwijzerd en de gemeente biedt geen enkel mountainbike traject. Ook voor de 
wandelmogelijkheden geldt dat er te weinig goed aangegeven wandelgebieden en bewegwijzerde 
routes zijn.  
Naast wandel- en fietsroutes zijn er ruiterpaden. Op initiatief van de Provincie Overijssel heeft 
Stichting Hippisch Toerisme Nederland 400 kilometer gemarkeerde routes ontwikkeld in Overijssel. 
Twee lange doorgaande routes voeren door het rivierdal van de Vecht en passeren het dorp Dalfsen.  
Tenslotte bestaan er autoroutes zoals de “Salland autoroute” van 110 km. 
In de gemeente kan men naast wandelen, fietsen en paardrijden, tochten maken met een huifkar of 
paardentram en kanovaren op de Vecht. De gemeente heeft geen kanoroutes uitgezet, maar tussen 
de vistrappen is het goed mogelijk een korte route te varen. Er zijn geen bedrijven op het gebied van 
waterrecreatie in de gemeente. Men is daarvoor aangewezen op andere gemeentes zoals Ommen. 
Het kanotoerisme beperkt zich in het Overijssels Vechtdal tot een dagactiviteit

12
. 

 
 

Locatiegebonden recreatie 
Locatiegebonden recreatieve voorzieningen in de gemeente Dalfsen zijn onder andere de maneges, 
hondendressuurterreinen, sportvelden, het zweefvliegveld, het modelvliegveld, de ijsbanen en het 
motorcrossterrein Broekhuizen. 
 
 

Sport 
Er zijn op het sportieve vlak vele mogelijkheden. Zo zijn er verscheidene tennisbanen, zwembaden, 
sportcentra en sportparken. Ontmoetingscentrum De Trefkoele biedt ruimte voor grootschalige 
sportactiviteiten en andere evenementen.  

 
Tennisbaan 
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 Strategisch meerjarenplan 1997-1999 Overijssels Vechtdal VVV 
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 Strategisch meerjarenplan 1997-1999 Overijssels Vechtdal VVV 
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Ook sportpark Gerner in de kern Dalfsen biedt vele mogelijkheden op sportief terrein, zoals voetbal, 
fitness, tennis en handbal. In Oudleusen biedt De Wiekelaar mogelijkheden voor uiteenlopende 
activiteiten. Tenslotte hebben ook de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen een sporthal, sportvelden, 
een natuurbad respectievelijk een zwembad. 
 

   

Musea 
In de gemeente zijn verscheidene musea te vinden. 'Museum Palthehof' in Nieuwleusen toont de 
geschiedenis van Nieuwleusen en omgeving door middel van ambachtelijke en huishoudelijke 
voorwerpen, kledingstukken, maquettes en een diaklankbeeld. De burgerzaal van het gemeentehuis 
in het dorp Dalfsen is beschikbaar als expositieruimte voor amateurs. Het doel daarvan is de burgerij 
een gevarieerd aanbod aan kunst te tonen en amateurs in de gelegenheid te stellen hun werk te tonen  
aan een wat breder publiek. ‘Expo Madrid’ toont met de vaste expositie een kopie van de Nachtwacht 
en in het ‘infocentrum Archeologische Werkgemeenschap’ vindt een wisselende archeologische 
tentoonstelling plaats. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande om een grammofoonmuseum met 
nationale reikwijdte op te richten in Nieuwleusen. In bijlage 2 is een overzicht van de musea, galeries 
en oudheidkamers opgenomen. 
 

 

 
 
Attracties 

De gemeente Dalfsen kenmerkt zich door het aanbod van kleinschalige voorzieningen. Zo staat in de 
kern Oudleusen speel- en kinderboerderij 'Oudleusen' met attracties voor klein en groot. Dit is een 
populaire voorziening dat elk jaar meer bezoekers trekt. Daarnaast zijn er speeltuinen te vinden bij 
campings en restaurants als 'Madrid' en hertenkampen bij bijvoorbeeld het Palthebos. De dierenweide 
aan het Westerveen in Nieuwleusen is ook opengesteld voor publiek. 
 

 
13

In de omgeving van de gemeente Dalfsen zijn diverse attracties te vinden. De meest bekende zijn: 
 

Attractiepark Slagharen 1.000.000 bezoekers 

Avonturenpark Hellendoorn    520.000 bezoekers  

Ecodrome      51.000 bezoekers (in 1997) 
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 Overijssel, de Tuin van Nederland. cijfer betreft 1998 
 

Museum Palthehof 

Speel- en kinderboerderij "Oudleusen"  
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Ook de recreatievijver de Oldemeijer en het nationaal Tinnen Figuren Museum zijn in de omgeving te 
vinden.  
 

 

Evenementen 
In de gemeente Dalfsen vinden jaarlijks vele evenementen plaats. Dit zowel op sportief, muzikaal als 
cultureel terrein. Enkele voorbeelden zijn de Sallandse en Vechtdal Fiets vierdaagse, waar in de regel 
veel belangstelling voor is. Daarnaast is er de regionale zangersdag, de open monumentendag, het 
oranjefeest en optocht, het sproeifeest, het dahliacorso, het dauwtrappen en de feestweken

14
.  
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 VVV gids 2001/2002 
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2.4 Verblijfsrecreatie  

In Overijssel is de verblijfsrecreatie met name in het Overijsselse Vechtdal en in Twente 
geconcentreerd. Beide gebieden nemen ieder ruim 30% voor hun rekening. Ondernemers hebben 
inmiddels veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. De vraag naar kwaliteit leidt tot een groeiende 
behoefte aan ruimte door recreatiebedrijven.  
Het aanbod aan verblijfsaccommodaties in de gemeente Dalfsen is divers. Er zijn campings, 
bungalowparken, bed and breakfast, kamperen bij de boer, (sta)caravans, groepsaccommodaties en 
een hotel

15
. 

 

Totaal aanbod 
Naast de grootschalige verblijfsaccommodaties zoals bungalowpark Buitenplaats Gerner in het dorp 
Dalfsen en het conferentiecentrum De Bron in Oudleusen, is er een breed scala aan middelgrote en 
kleinschalige verblijfsaccommodaties zoals het Ruitenveen in Nieuwleusen in de gemeente aanwezig.  
In de onderstaande tabel is een overzicht van het huidige aanbod aan verblijfsaccommodaties 
gegeven. 
 
 
Tabel 1 Aanbod/ capaciteit logiesaccommodaties gemeente Dalfsen

16
 

Aantal plaatsen/ 
Accommodaties 

Gemeente Dalfsen % van totaal aantal 
plaatsen (1.877) 

Totaal Overijssels 
Vechtdal 

% van totaal aantal 
plaatsen per 
accommodatie in 
Overijssels Vechtdal  

Toeristische 
kampeerplaatsen 

600 31,97% 4.121 14,56% (600 van 
4.121) 

Seizoen- en 
jaarplaatsen 

1.071 57,06% 6.940 15,43% 

Bungalows op 
parken 

126 6,71% 1.413 8,92% 

Particuliere 
bungalows 

20 1,07% 950 2,11% 

Kamperen bij de 
boer 

60 3,20% 190 31,58% 

 1.877 
       x 
    3,5* 
--------- 
6.570 

100% 13.614 
          x 
       3,5* 
---------- 
47.650 

 

Aantal bedden     

Hotels/ pensions    717** 100% 1.687 42,50% 

Groepsaccommod
aties 

       - 0% 1.126 0% 

Capaciteit 
verblijfstoerisme 

--------- 
7.287 

 ---------- 
50.463 

 
14,44% 

*3,5 is een geaccepteerd gemiddelde om het aantal personen per plek/ accommodatie te berekenen 
**Conferentiecentrum De Bron draagt voor ongeveer 90% bij aan dit aantal 
 
Binnen het totaal van de capaciteit van het verblijfstoerisme in het Overijssels Vechtdal (Dalfsen, 
Ommen, Hardenberg, Gramsbergen) behoort 14,44% (7.287 van 50.463) aan de gemeente Dalfsen. 
 
Uit voorgaande tabel blijkt dat seizoen- en jaarplaatsen en toeristisch kamperen de grootste sector 
vormen. In het Vechtdal is nog geen sprake van een teruggang bij seizoen- en jaarplaatsen, wat in 
landelijke trends wel op te merken is. Indien het totale aanbod van vaste plaatsen afneemt zoals de 
laatste jaren gebeurd, zal het resultaat hetzelfde blijven. Enkele uitzonderingen daargelaten, is de 
kwaliteit van de campings en bungalows goed tot zeer goed.  
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 Een overzicht van de verblijfsaccommodaties is te vinden in bijlage 2 
16

 Strategisch meerjarenplan 1997-1999, VVV Overijssels Vechtdal, bewerkt door Bureau Vandertuuk BV 
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Streekeigen producten 

Er bestaat een ondercapaciteit in de sector 1 en 2 sterren hotels, terwijl het aantal Bed & Breakfast 
adressen ook aanvulling behoeft, gezien de vraag naar low- budget adressen voor fiets- en 
wandelvakanties

17
. 

 
In de gemeente Dalfsen vindt een kentering plaats in het aanbod aan verblijfsaccommodaties. Zo'n 
zes, zeven jaar geleden zaten de bedrijven in een piekperiode. Door grotere concurrentie en 
problemen binnen enkele bedrijven is in de periode daarna een teruggang waarneembaar. Een 
andere oorzaak van de achteruitgang van het aanbod aan parken en campings is dat de toerist een 
verdubbeling van het aantal vierkante meters vraagt. Dit resulteert in een vermindering van het aantal 
toeristen dat op dezelfde hoeveelheid vierkante meters terecht kan.  
Tenslotte is het aanbod van bungalows de laatste jaren toegenomen.  
 

Recreatie bij de boer 
De gemeente Dalfsen ligt in een landelijk gebied. Dagrecreatieve en toeristische activiteiten op en 
rond het agrarisch bedrijf leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het recreatieve/ 
toeristische product van de regio. De meest bekende vorm van agrotoerisme is het ‘kamperen bij de 
boer’. Andere vormen van agrotoerisme in de gemeente Dalfsen zijn de diverse kampeerboerderijen 
en boerderijkamers. 
Er kunnen twee typen agrotoeristische activiteiten onderscheiden worden in de gemeente Dalfsen. 
Het eerste type is activiteiten die wel vanuit, maar niet op het agrarisch bedrijf worden uitgeoefend. Te 
denken valt aan huifkar-, wandel- en fietstochten, overlevings-/ survivaltochten en natuurexcursies. 
Het andere type is activiteiten die op het agrarisch bedrijf plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn een 
kinderboerderij, kaasmakerij, verkoop van streekeigen producten, rondleidingen, zelfplukboerderij, 
imkerij en visvijvers. 
Nabij het dorp Dalfsen zijn vier accommodaties "kamperen bij de boer", in Oudleusen twee, in 
Lemelerveld en Nieuwleusen één

18
.  

 

 
 

2.5 Watergebonden recreatie  

Toervaart 
Overijssel telt ruim 400 km. kanoroutes. De routes liggen in De Kop van Overijssel, Salland, het 
Overijssels Vechtdal en Twente. 
 
Vooral de Kop van Overijssel is een populair watersportgebied. De Beulaker- en Belterwijde lenen 
zich voor zeilen, surfen en motorbootvaren. Giethoorn staat bekend om het punteren.  
Het oostelijk deel van de provincie wordt voornamelijk gebruikt voor de recreatieve toervaart

19
. In het 

Overijsselse Vechtdal, Salland en Twente zijn de laatste tijd diverse kano-, roei- en surfmogelijkheden 
gerealiseerd. 
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 Strategisch meerjarenplan 1997-1999 Overijssels Vechtdal VVV 
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 Campings, hotels en bungalow gids van de VVV 2001 
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 Ontwerp-Beleidsnota Recreatie en Toerisme, Struinen door de Tuin van Nederland, 2000 
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De omgeving biedt mogelijkheden voor grote tochten. De Drenthe- Overijsselroute loopt door de twee 
provincies en ook de kern Dalfsen wordt hierin opgenomen (met afmeerplaats). Daarnaast is er de 
Vechtdal- expeditie per kano over de Vecht en de Regge. Ook de Overijsselse Vechtroute loopt onder 
andere door de gemeente Dalfsen. Daarnaast biedt het Overijssels Kanaal mogelijkheden voor 
toervaart. 
 
Overijssel telt 53 kanoverhuurders. In de gemeente Dalfsen zijn geen bedrijven gevestigd die zich 
richten op de waterrecreatie. 
 
 

Kleine watersport 
In de omgeving van de gemeente Dalfsen bieden de natuurgebieden het Nationaal Park De 
Weerribben en De Wieden vooral mogelijkheden voor de kleine watersport (kano, fluisterboot).  
Ook in de gemeente Dalfsen speelt water een belangrijke rol. Vooral voor de kleine watersport, de 
kanovaart, biedt de gemeente Dalfsen vele mogelijkheden. De vaarmogelijkheden lokaliseren zich 
vooral op de korte route tussen de stuwen Vechterweerd en Vilsteren. De Vecht is vanuit Dalfsen tot 
de stuw bij Junne in Ommen bevaarbaar en naar Zwolle kan men alleen via een omweg varen.   
Het dorp Dalfsen ligt langs de Overijsselse Vecht. Deze rivier en de uiterwaarden zijn in het verleden 
gekanaliseerd. Bij Ommen splitst de Vecht zich op in de Beneden- Regge (naar het zuiden), de Vecht 
(naar het oosten) en het Ommer- Kanaal (naar het noorden). In het zuiden van de gemeente Dalfsen, 
door Lemelerveld, loopt het Overijssels Kanaal. Het Overijssels Kanaal wordt in het centrum van 
Lemelerveld ongeveer 100 meter onderbroken. Hier heeft de gemeente overstapmogelijkheden 
aangelegd. 

 
 

Passantenhaven en kade 
Het dorp Dalfsen heeft een passantenhaven en een kade met afmeer- en aanlegmogelijkheden. De 
haven en de kade zijn gelegen in het centrum, naast het gemeentehuis en vormen daardoor mede het 
beeld van het dorp. De passantenhaven heeft 32 ligplaatsen die in 2001 ongeveer 2949 euro aan 
liggelden hebben opgebracht, terwijl 2722,68 euro werd begroot

20
 . De haven is qua voorzieningen 

(walvoorzieningen en aanlegplaatsen) matig ontwikkeld en onderhouden. Er is geen havenmeester 
aanwezig, de brug wordt bediend vanuit het gemeentehuis. Exacte gegevens over overnachtingen in 
de haven zijn niet bekend. De liggelden worden op vaste tijden geïnd en de brug wordt met regelmaat 
geopend. 
Naast de passantenhaven en de kade in het dorp Dalfsen zijn er afmeer- en aanlegmogelijkheden met 
picknickplaatsen in Oudleusen. 

 
 

Hengelsport 
Naast kanoën en waterfietsen kan men in de gemeente Dalfsen op een aantal plaatsen vissen, zoals 
in de Bellingeweer in de kern Dalfsen en de Hulsterplas in Nieuwleusen. Bij de Hulsterplas in  

 
De Vecht 
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 Begroting gemeente Dalfsen 2001 
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Nieuwleusen zijn ook voorzieningen getroffen voor minder  validen. Op de viskaart van Overijssel  
staan 146 visstekken binnen de provinciegrenzen aangegeven. Aan de Overijsselse Vecht in de 
gemeente Dalfsen zijn geen visstekken uitgezet, maar de mogelijkheden zijn er wel. 
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2.6 De economische betekenis 

21
De toeristisch- recreatieve sector in Overijssel groeit snel en zorgt voor veel werkgelegenheid. De 

directe werkgelegenheid is ruim 9000 mensjaren. De directe en de indirecte werkgelegenheid 
tezamen bedragen ruim 15.000 mensjaren. Door het grote aantal deeltijd- en seizoenswerkers wordt 
geschat dat in totaal ruim 20.000 personen werkzaam zijn in de toeristisch- recreatieve sector

22
.  

 
In de periode 1992-1996 nam de directe werkgelegenheid in Overijssel door de toeristisch- 
recreatieve consumptie met circa 25% toe. De landelijke stijging bedroeg in dezelfde periode 8,5%. 
De werkgelegenheid nam vooral toe door de bestedingen in de dagrecreatie en de binnenlandse 
vakanties

23
. 

 
Recreatie en toerisme zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de tweede economische motor in het 
Vecht- Regge gebied. Verblijfsrecreatie is economisch gezien het belangrijkste onderdeel

24
.  

De sector recreatie en toerisme biedt het Overijssels Vechtdal een directe werkgelegenheid van 2500 
arbeidsplaatsen

25
, dit is bijna 28% van de directe werkgelegenheid in Overijssel.  

 
In Dalfsen is de toeristisch/ recreatieve sector een sterke sector die van invloed is op andere sectoren. 
De werkgelegenheid van fulltimers, parttimers en uitzendkrachten in de horeca

26
 in de gemeente 

Dalfsen is 218 werkende personen.  
Ten opzichte van de totale werkgelegenheid is dit 4,4%. Onder de sector horeca vallen hotels en 
pensions, kampeer- en vakantieverblijven, restaurants en cafetaria en cafés. 
Hier zijn de seizoenskrachten niet meegerekend waardoor een niet volledig beeld van het aantal 
werkzame personen wordt gegeven.  
 

 
 

Detailhandel en horeca 
Zowel de detailhandel als de horeca vervullen naast hun eigen specifieke lokale rol ook  een 
belangrijke functie binnen het toeristisch-recreatieve product. Een gevarieerd en kwalitatief goed 
aanbod aan winkelvoorzieningen en horeca biedt de toerist vermaak en ontspanning. Goed 
gastheerschap is daarbij onontbeerlijk.  
 
De gemeente Dalfsen is zowel op het gebied van de detailhandel als de horeca redelijk voorzien. Op 
het terrein van ‘terrashoreca’ is er echter weinig aanbod in de kernen. In het buitengebied zijn er 
weinig pleisterplaatsen voor wandelaars en fietsers. Er zijn echter wel voldoende "goede restaurants" 
in het Overijssels Vechtdal

27
. 
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 Overijssel, de Tuin van Nederland, feiten en cijfers over toerisme en recreatie, 1999 
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  er zijn geen gegevens op gemeentelijk niveau beschikbaar   
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 Overijssel, de Tuin van Nederland, feiten en cijfers over toerisme en recreatie, 1999 
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 Ontwerp Gebiedsperspectief WCL Vecht- Regge, project gebiedsgericht beleid Vecht- Regge, juni 1998 
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 Evaluatie Driejarig Stimuleringsproject Cultuurtoerisme Vechtdal 1997-1999 
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 zie bijlage 1 
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3. MARKTANALYSE 

3.1 Inleiding 

De algemene trends en de meer specifieke ontwikkelingen op de diverse deelgebieden zoals 
dagrecreatie, verblijfsrecreatie en vaarrecreatie spelen een belangrijke rol in de vormgeving van 
toeristisch beleid. In dit hoofdstuk worden deze trends en ontwikkelingen kort geschetst. Tevens wordt 
naar aanleiding hiervan ingegaan op mogelijke (nieuwe) doelgroepen. 
 
Wil de gemeente Dalfsen (blijvend) kunnen profiteren van het toerisme als bron van inkomsten en 
werkgelegenheid, dan is voortdurend inzicht nodig in het profiel en de bevindingen van de toeristen 
die de regio bezoeken (‘monitoring’). Op dit moment ontbreken deze gegevens. 
 
 

 

3.2 Algemene trends 

De vrije tijd neemt toe, evenals het aantal vrijetijdsbestedingsmogelijkheden. 
Er is nog steeds sprake van een groei van het aantal vakanties. Mensen kiezen hierbij steeds vaker 
voor een groter aantal korte vakanties en minder vaak voor lange vakanties. Het maken van de keuze 
van de bestemming gebeurt steeds meer op het laatste moment. Door de grotere keus (grotere 
automobiliteit en meer vliegmogelijkheden) worden de mogelijkheden groter en daarmee ook de 
concurrentie tussen de verschillende vakantiesoorten en -locaties. Ook is er sprake van een grotere 
spreiding van de vakanties over het jaar. Vakantiebestemmingen moeten inspelen op deze tendens 
en zorgen voor seizoensverlenging. 
 
De vrijetijdsbeleving van de gebruikers zal in de toekomst een ander karakter krijgen. Enkele 
algemene karakteristieken die dat kenbaar maken zijn: 
 
 

‘Zap- gedrag’ 
Consumenten vertonen ten aanzien van hun vakanties ‘zap- gedrag’. Korte, lange, actieve en 
passieve vakanties en diverse vormen van vrijetijdsbesteding wisselen elkaar af. De consument gaat 
niet speciaal naar een bepaalde gemeente op vakantie, maar juist naar een bepaalde regio. Verder 
stelt de consument steeds nieuwe vragen en hogere eisen. De consument wil een snelle en kwalitatief 
hoogstaande dienstverlening en als het kan ook nog met behulp van de nieuwste media. De 
consument wenst tijdens zijn verblijf adequate informatie te kunnen krijgen over de mogelijkheden 
voor activiteiten, zowel ter plaatse als in de omgeving. 

Rustgeving  Natuurbeleving        ATB fietsen 
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Rustgeving en natuur 
De dagelijkse stress en jachtigheid maken dat er een omvangrijke vraag blijft naar recreatie in een 
rustgevende, natuurlijke omgeving in het landelijke gebied. Echter recreatie is niet langer alleen maar 
het “opladen van de accu” of een “ontsnapping uit het dagelijkse leven”. Persoonlijke vorming, zowel 
fysiek, psychisch als maatschappelijk in en door de vrije tijd wordt belangrijker. 
 
 

Tegenstellingen 
Er is sprake van een toenemende belangstelling voor tegenstellingen en paradoxen. Mensen gaan op 
zoek naar een optimaal spanningsniveau, van complete rust tot avontuur en spanning. Zoals 
gevaarlijke fysieke activiteiten, nieuwe en ongewone ervaringen en een ongebonden leefstijl. 

 
 
Anders dan anders 

De recreant wordt, door ervaringen eerder en/ of elders opgedaan, bewuster en veeleisender. Hoge 
eisen worden gesteld aan kwaliteit en variatie van voorzieningen. Er is een afkeer van monotonie en 
routinematigheid. Het standaardaanbod alleen voldoet niet langer, men is op zoek naar de “anders-
dan-anders ervaring”. 
 
 

Individualisering 
De toenemende individualisering in de maatschappij leidt tot individualisering van de 
vrijetijdsvoorkeuren. De nieuwe recreant wil zelf de baas zijn over zijn eigen recreatiepakket. Dit 
betekent geen compleet georganiseerde dagtochten met standaardprijzen en –bestemmingen, maar 
individuele keuzemogelijkheden gedurende de dagtocht. 
 
 

Risico's 
Belangrijke vrijetijdsmotieven in de toekomst worden: het verbreden van de horizon, iets nieuws leren, 
communicatie met anderen, sociaal contact, het ontdekken van eenvoudige dingen in het leven, het 
nemen van persoonlijke risico's openstaan voor nieuwe dingen. 
 
 

Gezond en duurzaam 
Een gezonde leefstijl en duurzaamheid worden in het dagelijks leven steeds belangrijker. Ook binnen 
de vrijetijdsbeleving worden deze eisen steeds meer gesteld aan de voorzieningen. 
 
 

Veel doen in weinig tijd      

De recreant wil in een korter tijdsbestek een groter resultaat boeken en meer ervaringen opdoen. Dit 
betekent clustering van de vrijetijdsmogelijkheden: een centrum waarin afzonderlijke voorzieningen 
vrijelijk kunnen worden gecombineerd tot een totaalproduct op maat.  
 
 

Integratie sport, recreatie en toerisme 
De onderlinge verwevenheid van sport, recreatie en toerisme neemt toe. Hierbij valt te denken aan 
joggen, racefietsen, ATB- fietsen, sportvissen, wandelen en kanovaren. 
 
          

Authenticiteit: terug naar de kern 
Er is een toenemende belangstelling voor alles wat authentiek en oprecht is. Men gaat op zoek naar 
de eigen identiteit en de tijd toen alles nog hechter was.  
In recreatie en toerisme wordt dit vertaald in drie stromingen: ‘terug naar de natuur’, ‘terug in de tijd’ 
en het ‘streekgevoel’.  Het agro- toerisme is hier een voorbeeld van; het verblijven bij de boer maar 
ook het meebeleven van het boerenbedrijf en –leven. Verder is de ‘terug in de tijd’ trend te zien in het 
benutten van cultuur historisch erfgoed voor recreatieve doeleinden.  
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Struinen in de natuur 
Actieve vakanties zijn in. Survivaltochten, overnachten in het bos of op de hei, met de boswachter 
mee het veen of moeras in. Mensen willen in toenemende mate weer lijfelijk voelen wat het is op je 
eigen kunnen en krachten te zijn aangewezen. Bedrijven met veel gehaaste, gejaagde en gestresste 
mensen kiezen in toenemende mate voor struinen door de natuur. 
 

Geestelijke gezondheid 
Duurzaamheid en kwaliteit staan centraal. Binnen recreatie en toerisme focust men zich de laatste tijd 
vooral op de geestelijke gezondheid: ‘er tussen uit zijn’ en onthaasting. Hierbij valt te denken aan 
kuuroorden, kloosters, abdijen en de zogenaamde zorgboerderijen (werken op de boerderij). Hoewel 
milieu en maatschappelijke betrokkenheid niet zozeer unique selling points zijn, zijn er wel initiatieven 
waarbij dit in de bedrijfsvoering en profilering toegepast wordt. 
 
 

Verblijfsrecreatie 
De vraag naar kwaliteit leidt tot een groeiende behoefte aan ruimte voor recreatiebedrijven. Verwacht 
wordt dat tot 2015 tot 40% meer ruimte nodig is

28
. 

 
 

Wandel- en fietsroutes 
Er is een toenemende behoefte aan thematische wandel- en fietsroutes. De consument vraagt steeds 
meer verrassende ideeën die inspelen op de behoefte aan ruimte, rust en natuur aan de ene kant en 
anderzijds de behoefte aan variatie en ‘gekke dingetjes’, die je normaal niet doet. Een thematische 
tocht is daarvoor een goede invalshoek

29
.  

Door het dichtslippen van het Vechtdal in de zomermaanden is het van belang om naar creatieve 
aantrekkelijke mogelijkheden te zoeken om van de camping naar elders te komen

30
. 

 
 

Meer concreet betekenen deze ontwikkelingen voor de vraag naar recreatie: 
• genieten van een aantrekkelijke omgeving: zowel natuur, water, stad als platteland; 

• het vrijetijdsgedrag tijdens dagtochten wordt gevarieerder; 

• toenemende vraag naar actieve, sportieve en (in)spannende recreatievormen; 

• de (auto)mobiliteit van huishoudens maakt dat het draagvlak van voorzieningen voor specifieke 
doelgroepen groter wordt; 

• toenemende vraag naar kwaliteitsproducten en goede dienstverlening betekent hogere eisen aan 
het aanbod van recreatievoorzieningen; 

• bereidheid om te betalen voor kwaliteitsvoorzieningen; 

• een toenemende behoefte aan goede informatie over het toeristisch-recreatief product; 

• toenemende vraag naar extensieve, routegebonden landrecreatie (fietsen, wandelen, paardrijden, 
skeeleren, skaten); 

• groeiende vraag naar water- en oeverrecreatiemogelijkheden (kanovaren, recreatietoervaart, 
zwemmen in natuurbaden, vissen); 

• behoefte aan informatie en educatie over natuur, milieu en cultuurhistorie; 

• vraag naar geclusterd aanbod van vrijetijdsmogelijkheden; 

• ‘gezellige’ vormen van recreatie: samen met anderen activiteiten ondernemen is wellicht 
belangrijker dan de activiteiten op zich. 
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3.3 Dagrecreatie31  

Nederland 
• Wanneer er gekeken wordt naar dagtochten en de belangrijkste activiteit voor de provincie 

Overijssel, kan vermeld worden dat in 1995/ 1996 zonnen, zwemmen, picknicken en 
dagkamperen door 3,5 mln. mensen gedaan werd. Sport en sportieve recreatie door 19,0 mln. 
mensen, toeschouwer/ begeleider bij sport 2,2 mln. en toeren door 1,5 mln. mensen. 5,0 mln. 
mensen bezochten een attractiepunt, bezienswaardigheid of evenement en 7,6 mln. mensen 
gingen recreatief winkelen. Uitgaan werd door 10,8 mln. mensen gedaan en het overige zoals 
verenigingen en hobby's werd door 8,2 mln. mensen gedaan. Dit komt op een totaal van 57,8 mln. 
dagtochten. Vergeleken met Groningen is dit veel (30,1 mln.), maar vergeleken met Zuid- Holland 
is dit weinig (201,4 mln.). Het totale aantal dagtochten in Nederland is 935,8 mln. 
Gemiddeld maakt een Nederlander 62,9 dagtochten per jaar. Dagrecreatie is voor een groot deel 
recreatie dicht bij huis.97,6% van het totale aantal dagtochten werd vanaf het woonadres gemaakt 
en 2,4% vanaf het vakantieadres

32
.  

 
Dagtochten naar Overijssel hebben vooral het doel om sportieve recreatie (fietsen en wandelen) 
te bedrijven. In de dagrecreatieve sector zijn een aantal ontwikkelingen te bespeuren. Als we 
kijken naar dagtochten van Nederlanders naar belangrijkste activiteit, dan zien we een grote 
toename van de volgende dagrecreatieve activiteiten (1995/’96 ten opzichte van 1990/’91): 

• toeschouwer/ begeleider bij sport………………..+21% 

• sport en sportieve recreatie..……………………..+17% 

• uitgaan: film, toneel, concert……………………..+16% 

• fietsen……………………………………………….+15%  

• bezoek attractiepunt of bezienswaardigheid……+10% 

• uit eten, cafébezoek ………………………………+10% 

• recreatief winkelen…………………………………+1% 
 
Daarentegen zijn een aantal dagrecreatieve activiteiten in omvang afgenomen: 

• toeren ……………………………………………….-13% 

• zonnen, zwemmen, picknicken, dagkamperen…-12% 

• wandelen ……………………………………………- 2% 

 
 

Overijssel 
• 6% van het aantal dagtochten die plaatsvonden in Overijssel werden vanaf het woonadres 

gemaakt. Van alle gemaakte dagtochten in Overijssel komt het merendeel van de dagrecreanten 
uit Overijssel zelf (85%). Verder  maken vooral Gelderlanders (6%) en Drenten (3%) dagtochten 
naar Overijssel. 

 
 

3.4 Culturele sector 

Musea 
• Anno 2000 telt Nederland zo'n 1200 musea. Dat is een toename met ongeveer 1/5 deel ten 

opzichte van 1995 en zelfs bijna de helft ten opzichte van 1990
33

.Het bezoek aan musea en 
attractiepunten is in de periode 1994-1998 met 13,9% toegenomen. Vooral de kleine musea 
maakten een relatief sterke ontwikkeling door (+21,1%), maar ook de middelgrote (+19,9%) 
musea stegen in bezoekersaantallen. Bij de grootste musea is het totaal bezoek licht afgenomen 
(-1,2%). Attractiepunten registreerden een groei van het totaal aantal bezoeken. 
Een belangrijke ontwikkeling doet zich voor bij attractieparken/ bezienswaardigheden en is ook 
belangrijk voor de musea: de noodzaak om tegenwoordig zelfs jaarlijks te vernieuwen om de 
bezoekersaantallen op peil te houden en waar mogelijk iets te laten toenemen.  
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Nederlandse musea zijn zich in toenemende mate bewust van het feit dat men meer 
zelfvoorzienend moet worden. Er dient steeds meer geld via bezoekers en sponsoring te worden 
gegenereerd. In de praktijk betekent dit meer luisteren naar de wensen van het (steeds kritischer 
wordende) publiek; 

• De provincie Overijssel telt 110 musea. Overijssel heeft procentueel meer musea (9,1%) in 
verhouding tot het aantal inwoners (6,8%); 

• Het cultureel aanbod in het Overijssels Vechtdal groeit sterk. Gezien de 
"seizoensuitbreidingsambities" is dit een prima ontwikkeling. De afstemming van de kleine 
attracties en de communicatie zijn nog niet erg sterk.  

 
 

3.5 Verblijfsrecreatie 

Totale sector verblijfsrecreatie34  
• Het totaal aantal overnachtingen nam de afgelopen jaren toe. Ten opzichte van 1996 is het totaal 

aantal overnachtingen in Nederland gestegen met 34,5%
35

. Het totaal aantal overnachtingen in 
Nederlandse logiesaccommodaties bedroeg in 2000 82,60 miljoen. 
In 2000 ondernam 79,4% van de Nederlanders minimaal één vakantie. In 1999 was dit nog 80,1% 
en in 1998 79,7%

36
; 

• Het totaal aantal overnachtingen in Overijssel bedroeg in 2000 5,3 miljoen, in totaal zo’n 6,4% van 
alle overnachtingen in Nederland. Het aantal toeristische overnachtingen kende na een lichte 
terugval in 1997 weer een sterke toename van 12% in 1998

37
; 

• Het totaal van binnenlandse vakanties van Nederlanders in Overijssel is 9% (1,43 miljoen van 
16,32 miljoen). 730.000 van de 8,73 miljoen (8,4%) Nederlanders verblijven 2 tot 4 dagen in 
Overijssel. 450.000 van de 4,77 miljoen (9,4%) Nederlanders verblijven 5 tot 8 dagen en 240.000 
van de 2,82 miljoen (8,5%) verblijven 9 dagen of meer. In de provincie Overijssel verblijft, relatief 
gezien, de grootste groep verblijfstoeristen dus tussen de 5 en 8 nachten

38
. Gekeken naar de 

overnachtingen van Nederlanders tijdens binnenlandse vakanties per seizoen naar Overijssel is 
dit voor de winter- en zomerperiode beide 9% van de totale overnachtingen in Nederland

39
;  

• Ook in Twente, Salland en Vechtstreek is het totaal aantal overnachtingen van gasten gedaald: 
van 123 in 1999 naar 119 in 2000 (1995 = 100). Toch ontvangt deze regio zo’n 5,8% van alle 
overnachtingen in Nederland (in 2000) en dat is 90,6% van alle overnachtingen in Overijssel

40
; 

• Het aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in het Overijssels Vechtdal daalde van 
3,4 miljoen in 1998 naar 2,9 miljoen in 1999 (-15% ten opzichte van 1998). Korte vakanties namen 
hiervan 2,4 miljoen overnachtingen voor hun rekening

41
. 

 

Hotels, pensions en jeugdaccommodaties 
• Nederland: het aantal overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties nam landelijk 

toe. In 2000 was het totaal aantal overnachtingen 29,70 miljoen, een stijging van 7,6% ten 
opzichte van 1998. De netto slaapplaats- bezettingsgraad van deze logiesaccommodaties in 2000 
is 48,5%; 

• Overijssel: 5,4% van het totale aanbod en gebruik van hotels, pensions en jeugdaccommodaties 
in Nederland vindt plaats in Overijssel. Het aantal overnachtingen is in 2000 1,28 miljoen. De 
bezettingsgraad is 41,6%; 

• Twente, Salland en Vechtstreek,: Het aantal hotels, pensions en jeugdaccommodaties bedraagt in 
2000 129, dit is 4,6% van het totaal aantal accommodaties in Nederland.  
Het aantal overnachtingen van gasten uit Nederland en buitenland bedraagt 1,20 miljoen. De 
bezettingsgraad is 41,6%; 

• In het Overijssels Vechtdal wordt voor toeristische overnachtingen in hotels, motels, pensions en 
appartementen een gelijkblijvend getal gesignaleerd: het aandeel is in 1998 en 1999 6%

42
. 
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Kampeerterreinen 
• Nederland: Het aantal overnachtingen op kampeerterreinen kenmerkte zich de laatste jaren door 

een lichte stijging (11,2%) van 1998 naar 1999. Vervolgens was er sprake van een daling van 
ongeveer 9% van 1999 tot 2000.  De landelijke bezettingsgraad van kampeerterreinen steeg van 
11,8% in 1998 naar 12,2% in 2000; 

• Overijssel: In Overijssel is de bezettingsgraad (toeristische plaatsen) in 2000 10,8%. Het aantal 
overnachtingen van gasten uit Nederland en buitenland bedraagt in 2000 1,70 miljoen;  

• In het Overijssels Vechtdal nam het marktaandeel van toercaravans en vouwwagens niet op een 
vaste standplaats af van 17% in 1998 naar 15% in 1999. Het aandeel van de tent en bungalowtent 
niet op een vaste standplaats nam in deze periode toe van 6% naar 7%

43
. 

 
 
Recreatiewoningen 

• Nederland: het aantal overnachtingen in huisjescomplexen kenmerkte zich in 2000 door een lichte 
stijging ten opzichte van 1999. Het totaal aantal overnachtingen was in 2000 28,2 miljoen (in 1999 
27,3 miljoen).  De landelijke bezettingsgraad lag in 2000 op 43,9%; 

• Overijssel: In Overijssel waren er in 2000 ruim 69 accommodaties. De bezettingsgraad van 
huisjes in verhuurcomplexen is in 2000 40,2%. Het aantal overnachtingen is in 2000 1,98 miljoen; 

• In het Overijssels Vechtdal is sprake van een lichte toename. In 1998 werd 39% van de 
toeristische overnachtingen in zomerhuisjes, vakantiebungalows en tweede woningen 
doorgebracht. In 1999 lag dit percentage op 43%

44
.  

 
 

Groepsaccommodaties 
• Nederland: in 2000 kenmerkten groepsaccommodaties zich door een afname ten opzichte van 

1998 (-8%) in het aantal overnachtingen. In 2000 was het aantal gedaald naar 3,7 miljoen. De 
bezettingsgraad daalde van 22,6% naar 21,6%; 

• Overijssel: In 2000 waren 73 groepsaccommodaties gevestigd in Overijssel met in totaal 5000 
slaapplaatsen. De bezettingsgraad was in 2000 20,3%. Het aantal overnachtingen in 2000 
bedraagt 301.000. 

 
 
Bestedingen 

• Toeristen en recreanten besteedden in 1996 circa € 1,07 miljard in de provincie Overijssel. Een 
stijging van ruim 29% ten opzichte van 1992, die vooral werd veroorzaakt door de toegenomen 
bestedingen vanuit de binnenlandse vakanties en dagrecreatie.  
De bestedingen aan dagrecreatie bedroegen in Overijssel in 1995/1996 € 270 miljoen. Gemiddeld 
besteden mensen die een dagtocht vanuit de eigen woning ondernemen € 6,13. 
Verblijfsrecreanten die een dagtocht ondernemen besteden meer, namelijk € 9,08 per dag. De 
bestedingen van verblijfsrecreanten tijdens een korte vakantie is € 22,69 per dag, terwijl dit voor 
een lange vakantie € 15,43 per dag is. Voor de waterrecreatie geldt dat per boot per dag 
gemiddeld € 51,55 besteed wordt. De inkomsten van de jachtwerven in Overijssel worden 
geraamd op € 79,41 - € 90,76 miljoen. De mensen met een vaste ligplaats genereren een 
jaarlijkse besteding van € 13,79 miljoen

45
; 

• Het totaal besteed bedrag tijdens binnenlandse vakanties in het Overijssels Vechtdal is gedaald 
van 59,45 miljoen euro in 1998 naar 56,27 miljoen in 1999. De gemiddelde uitgaven per persoon 
per dag stegen echter tot € 16,47 (+8%) en liggen iets onder het niveau van Overijssel als geheel 
(€ 18,65)

46
. 
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3.6 Waterrecreatie 

• Bijna 4% (1999: 3%) van alle vakanties van Nederlanders heeft de boot als logiesvorm. Voor 
vakanties in eigen land is dit 6,6%, voor vakanties in het buitenland 0,8%

47
; 

• De havens in Overijssel bieden plaats aan 7000 boten en daarbuiten bevinden zich nog eens ruim 
900 aanlegplaatsen in de provincie. De gemiddelde bezettingsgraad van de ligplaatsen bedraagt 
90%. Gemiddeld bevinden zich 2 à 3 personen aan boord. Jaarlijks brengen zij circa 17 nachten 
door op hun boot

48
; 

• In 1997 passeerden bij tien telpunten in de Kop van Overijssel in totaal 151.287 motorjachten, 
25.481 zeiljachten en 6.579 overige recreatievaartuigen, zoals speedboten, sportvissers, kano's 
en surfplanken

49
. 

 
 

3.7 Doelgroepen 

Algemene gegevens50 
• Het grootste aandeel qua omvang van het reisgezelschap wordt gevormd door 3-6 personen met 

58%. Dat ligt hoger dan Overijssel als geheel met 41%. De categorie 2 personen ligt met 19% 
voor het Overijssels Vechtdal lager dan Overijssel met 38%. Grotere gezelschappen vormen in 
beide gevallen de minderheid;  

• In 1999 betrof 37% van alle vakanties in het Overijssels Vechtdal kinderen tot 14 jaar, dat is 
aanzienlijk hoger dan Overijssel als geheel met 22%. 25% van alle doorgebrachte vakanties ligt in 
de leeftijdscategorie 30-50 jaar, een aanzienlijk lager aandeel dan Overijssel totaal (31%). De 50+ 
ers waren in 1998 goed voor 28% van alle vakanties in het Overijssels Vechtdal, minder dan in 
Overijssel (36%). De leeftijdscategorie kinderen tot 14 jaar is in relatieve zin de belangrijkste 
groep Overijssel Vechtdal- bezoekers; 

• Van de verblijfstoeristen in het Overijssels Vechtdal heeft 70% een inkomen tussen de € 907,56 
en € 2268,90; 

• 22% heeft een opleiding hoger dan middelbaar onderwijs; 

• Het huishouden bestaat uit gemiddeld 3,8 personen; 

• Voor 45% is het Overijssels Vechtdal een bestemming voor korte verblijven van twee tot vier 
dagen. In Overijssel is dit 51%. Het aandeel van vakanties van vijf tot acht dagen is 36%, in 
Overijssel is dit 32%. Het aandeel vakanties langer dan 9 dagen is 20% en in Overijssel 18%; 

• Wat betreft de frequentie verblijft 37% één keer en 18% twee keer in het Overijssels Vechtdal;  

• De eerste kennismaking met het gebied komt tot stand door informatie uit mond- tot- 
mondreclame (38%) en uit gidsen van de VVV en ANWB (18%); 

• De belangrijkste herkomstgebieden voor binnenlandse vakanties in het Overijssels Vechtdal zijn 
Noord- en Zuid- Holland. Samen zijn deze provincies goed voor een aandeel van 43%, waarvan 
27% uit Noord- Holland. Overijssel zelf levert 16% van de vakantiegangers, gevolgd door Noord- 
Brabant met 11%

51
. 

 
 

Doelgroepen gemeente Dalfsen 
Op basis van de inventarisatie van het toeristisch- recreatieve product in de gemeente Dalfsen en de 
verschillende trends en ontwikkelingen die in de marktanalyse beschreven zijn, kan een aantal 
potentiële doelgroepen onderscheiden worden. Bij de typering van de doelgroepen wordt met name 
gebruik gemaakt van de sterke punten en de marktkansen van de gemeente Dalfsen. 
 
De volgende doelgroepen zijn van belang voor de gemeente Dalfsen: 

• Gezinnen met kinderen (traditionele doelgroep: familie "Modaal": 2 volwassenen en 2 kinderen 
van 0-15 jaar, inkomen ca. € 22.689, drie weken zomervakantie in eigen land, tent of 
(huur)stacaravan); 
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• De cultuurtoerist; de toenemende interesse voor cultuurhistorische elementen sluit goed aan op 
de mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft, zoals landgoederen, molens, oude 
boerderijen en oude ambachten; 

• De rust- en natuurzoekers; binnen de gemeente Dalfsen zijn er vele mogelijkheden om in alle rust 
te genieten van de landelijke omgeving. Met diverse bosgebieden aan de zuidkant van de Vecht 
en het uitgestrekte landschap aan de noordkant, biedt de gemeente mogelijkheden voor de 
recreant of toerist die op zoek is naar rust, ruimte en natuur; 

• De sportieve recreant; de fiets-, ruiter- en wandelpaden en de Vecht in de gemeente kunnen een 
aantrekkingskracht uitoefenen op de recreant die op zoek is naar een actieve vorm van recreatie. 
Hiertoe behoren naast wandelen en fietsen bijvoorbeeld skaten/ skeeleren, kanoën, paardrijden; 

• Toervaarders; voor hen is het decor waarin zij zich met hun schip bevinden even belangrijk als de 
vaaractiviteit zelf; 

• De weekend- weg toerist; reist niet te ver van huis en overnacht met name in hotels, bungalows, 
stacaravans en op kajuitboten. Doordat het regelmatig terugkerende bezoekers zijn, zijn ze 
meestal redelijk tot goed bekend in het gebied. De weekend- weg toerist valt uiteen in twee 
groepen: toeristen die over een eigen vaste plek beschikken en de toeristen die voor het weekend 
een geschikte accommodatie moeten vinden; 

• Nederlandse markt, hoofdzakelijk afkomstig uit Noord en Zuid Holland, Overijssel en directe 
omgeving, Noord- Brabant en Gelderland; 

• De Duitse recreant/ toerist; de strategische sterke ligging ten opzichte van het buurland Duitsland 
betekent dat de Duitse recreant/ toerist een potentiële doelgroep is voor de toeristisch- recreatieve 
markt in de gemeente Dalfsen. Van invloed is de Vecht die doorloopt naar Duitsland en de ligging 
van de N340; 

• Toeristische kampeerder, kort verblijf van 2-8 dagen. 
 
Vanuit deze algemene beschrijving van doelgroepen zijn er twee specifieke groepen te beschrijven: 

• Actieve senioren; deze doelgroep heeft respect voor de natuur en cultuur. De activiteiten die deze 
groep graag onderneemt zijn wandelen, fietsen, musea en andere bezienswaardigheden zoals de 
kastelen bezoeken en uit eten gaan. Deze doelgroep heeft een sterke vraag naar bewegwijzerde 
fiets- en wandelroutes. Deze mensen komen met name in het voor- en naseizoen naar Dalfsen; 

• Gezinnen met jonge kinderen; deze doelgroep heeft een sterke vraag naar campings met 
voorzieningen voor kinderen. Tevens is de omgeving belangrijk voor deze doelgroep, om te 
wandelen en te fietsen. Deze mensen komen met name in het hoogseizoen naar Dalfsen. 

 

 
 Actieve senioren 
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4. BELEID 

4.1 Inleiding 

In volgende paragrafen wordt het voor Dalfsen meest relevante vigerende en toekomstige toeristisch-
recreatief landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid kort omschreven. Voor zover van belang, is 
ingegaan op de mogelijk specifieke consequenties voor Dalfsen. 
 
 

4.2 Landelijk beleid  

Ten aanzien van recreatie en toerisme in de gemeente Dalfsen zijn de volgende beleidsnota's 
relevant: 

 
 

Beleidsbrief Toerisme en Recreatie (juli 2001) 
In de gezamenlijke beleidsbrief Toerisme en Recreatie van het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij (LNV) en het ministerie van Economische zaken wordt het toekomstig beleid 
voor de sector uiteengezet. Aangegeven wordt dat de sector toerisme en recreatie van economisch 
belang is met een forse potentie voor verdere groei. Recreatie en toerisme zijn daarnaast tevens van 
belang voor het welbevinden van de mens. Vertrekpunt is dan ook dat de kwaliteit van de woon-, 
werk- en leefomgeving in en om de stad beter moet alsook de recreatieve waarde van het landelijk 
gebied. Daarbij wordt specifiek rekening gehouden met doelgroepen als kinderen, ouderen en 
allochtonen. 
 
Van belang is dat recreatie en toerisme geïntegreerd aangepakt worden. Toeristisch recreatieve 
aspecten worden rijksbreed ingebed in het beleid, zoals in het Grote steden beleid, de Tweede 
Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde nota ruimtelijke ordening. 
 
Voor de periode tot en met 2005 wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Dit komt concreet tot 
uiting in de uitgesproken doelstellingen als: 

• Een omzetgroei van NLG 57 mld. in 2000 tot NLG 75 mld. in 2005; 

• Een reële bestedingsgroei van het inkomend toerisme boven het NW- Europese gemiddelde; 

• Een verdere spreiding van het toerisme in ons land naar tijd en plaats; 

• De herovering van een plek bij de eerste zes landen op de wereldranglijst van internationale 
congressen. 

 
Het Rijk is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden en het bevorderen van 
samenwerking, kennis en innovatie. De primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
toerisme en recreatie ligt bij de sector zelf. 
 
 

Nota Belvedère (1999): 
De Nota Belvedère

52
 geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van het 

fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan worden omgegaan. 
Tevens wordt aangegeven welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. Cultuurhistorie wordt 
daarbij beschouwd als van vitale betekenis voor de samenleving en de individuele burger. Het behoud 
en het benutten van het cultureel erfgoed voegt kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de 
ruimtelijke inrichting. Een ontwikkelingsgerichte benadering staat daarbij centraal. Hiernaast wordt 
tevens een gebiedsgerichte benadering toegepast. 
 
Begin 2001 is via de tijdelijke subsidieregeling Belvedère voor het eerst geld beschikbaar gesteld voor 
projecten die op een goede manier cultureel erfgoed in de ruimtelijke planning inzetten.  
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 Nota Belvedère 1999, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
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De tijdelijke subsidieregeling Belvedère geldt voor projecten waarbij cultuurhistorische waarden uit de 
archeologie, gebouwde monumentenzorg of historische geografie gebruikt worden om de kwaliteit van 
de inrichting van Nederland te vergroten. Nederland moet daardoor minder eenvormig worden. 
Tegelijkertijd moet dit er ook toe leiden dat die cultuurhistorische waarden worden versterkt of 
behouden. Het kabinet heeft 10 jaar uitgetrokken om deze nieuwe manier van omgang met het 
cultureel erfgoed te introduceren: van 2000 t/m 2009. De subsidieregeling is een belangrijk instrument 
om het Belvedère project te stimuleren. 
Het Vecht/ Regge gebied is als Belvedère gebied aangewezen, waarop deze nota van toepassing is.  
 
 

Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2001-2005 (MUP-BRTN 2001-2005): 
Deze nota is het vervolg op de geactualiseerde Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland uit 1997. 
De hoofddoelstelling van de MUP-BRTN 2001-2005 luidt: 
 
“Het net van het Nederlandse bevaarbare water behouden en verder ontwikkelen als één 
aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet.” 
 
 

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001): 
Eind 2000 heeft het Kabinet de nota 'Ruimte maken, Ruimte delen' vastgesteld; de Vijfde nota over de 
Ruimtelijke Ordening. Dit is deel 1 (= stap 1) van de zogenoemde 'Planologische Kernbeslissing' 
(PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid. In totaal bestaat de PKB uit vier stappen. Bij de vierde stap wordt 
de definitieve nota vastgesteld.  
 
Het nationaal ruimtelijk beleid is globaal samen te vatten in vier hoofdonderdelen:  
1) Nederland als Europese regio; 
2) Stad en land; 
3) Organiseren in stedelijke netwerken; 
4) Meebewegen met water. 
 
Binnen beleidskader twee, stad en land, worden globaal drie ontwikkelingsgebieden onderscheiden: 
de rode contouren, balansgebieden en groene contourgebieden. Al het bebouwde gebied in 
Nederland wordt voorzien van een rode contour. In deze gebieden kunnen de functies wonen en 
werken zich ontwikkelen. Daarbuiten (het buitengebied), is het beleid voor de balansgebieden gericht 
op een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie. Mocht uitbreiding in rode contouren aan de orde 
zijn dan vormen de balansgebieden hiervoor de zoekruimte. In de groene gebieden is het beleid 
gericht op bescherming en versterking van de aanwezige waarden. Uitbreiding van bijvoorbeeld 
verblijfsrecreatie, attractieparken etc. wordt in deze gebieden in principe tegengegaan. 
 
Binnen het derde beleidskader, organiseren in stedelijke netwerken, zijn Zwolle en Kampen 
aangewezen als regionaal stedelijk netwerk. Een van de opgaven binnen dit beleidskader is het 
creëren van een samenhangend netwerk van binnen- en buitenstedelijke recreatiegebieden.  
 
 

Natuurbeleidsplan 
Pijler van het natuurbeleid is de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, vastgelegd in het  
´Natuurbeleidsplan’

53
 en op provinciaal niveau uitgewerkt in ´Beleidsplan natuur en landschap 

Overijssel’
54

. Realisering van deze structuur draagt bij aan de hoofddoelstelling van het beleid uit het 
Natuurbeleidsplan; ´een duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en 
landschappelijke waarden´. De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk, bestaande 
uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.  
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 Natuurbeleidsplan, 1990, Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij  
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 Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel, 1992-1998, Provincie Overijssel 
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Ontwerp Structuurschema Groene Ruimte 2 
55

 'Samen werken aan groen Nederland'. Dat is het motto voor het Structuurschema Groene Ruimte 2 
(SGR2). In het SGR2 maakt het kabinet de plannen bekend voor het landelijk gebied in Nederland.  
Uitgangspunt voor het nieuwe Structuurschema is de gedachte dat het landelijk gebied er niet alleen 
is voor mensen die er werken en wonen, maar ook voor mensen die willen genieten van rust, ruimte 
en het landschap. De verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de groene ruimte staat 
centraal in de nota.  
Het tweede structuurschema bouwt voort op de Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening en andere 
rijksnota's voor landbouw, natuur, water en cultuurhistorie (Voedsel en Groen, Natuur voor mensen, 
Vierde Nota Waterhuishouding, Belvedère). De nota doet voorstellen voor de inrichting en het beheer 
van de groene ruimte. Het SGR2 geeft ook aan op welke manier de uitvoering van het beleid 
verbeterd kan worden.  
 
Naast de Nationale landschappen kent Nederland ook andere cultuurlandschappen die gaaf zijn en 
(inter)nationaal zeldzaam of een goed voorbeeld zijn van een specifiek Nederlands cultuurlandschap. 
Het  kabinet heeft hiervoor de Provinciale landschappen geïntroduceerd, die eveneens met een extra 
investeringsimpuls worden hersteld, behouden en versterkt. Ook wordt de toeristisch- recreatieve 
waarde van deze gebieden vergroot. Het kabinet heeft het Vecht- Regge gebied voor de Provinciale 
landschappen aangewezen.   
 
 

Plattelandsontwikkelingsplan Nederland 
In Agende 2000 heeft de Europese Unie een aantal bestaande maatregelen geïntegreerd in de 
Kaderverordening Plattelandsontwikkeling. Vanuit deze kaderverordening hebben de landen een 
‘Plattelandsontwikkelingsplan’ (POP) vastgesteld. De ontwikkelingsstrategie van het POP Nederland

56
 

zet in op herstructurering van de agrarische sector en het creëren van nieuwe impulsen op het 
platteland. De strategie is uitgewerkt in een zestal doelen met daaraan een groot aantal operationele 
doelen verbonden.  
De zes doelen: 

• ontwikkelen duurzame landbouw; 

• verhogen kwaliteit natuur en landschap; 

• omschakeling duurzaam waterbeheer; 

• bevordering diversificatie economische dragers; 

• bevorderen recreatie en toerisme; 

• bevorderen leefbaarheid. 
 
De volgende operationele doelen zijn van belang voor recreatie en toerisme: 

• verbeteren infrastructuur; 

• bevorderen ambachtelijke, cultuurhistorische en natuurgerichte activiteiten; 

• kwaliteitsverbetering d.m.v. samenwerking; 

• combinatie van toerisme en agrarische sector. 
 
 

Wet op de Openluchtrecreatie 
Op 1 november 1995 is de Wet op de Openluchtrecreatie in werking getreden. Met deze wet kwam de 
Kampeerwet te vervallen. Door de invoering van de Wet O.R. krijgen de gemeenten meer ruimte voor 
eigen beleid. In de notitie 'kamperen in Dalfsen' is gemeentelijk beleid verwoord over de 
verblijfsrecreatie. In de Wet O.R. is bepaald dat het bieden van mogelijkheden tot kamperen kan 
worden geregeld door vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen. 
In de Kampeerwet werd iedere gemeente verplicht een verordening op te stellen. Op grond van de 
Wet O.R. is het vaststellen van een verordening niet meer verplicht. 
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 Ontwerp Structuurschema Groene Ruimte 2, 2001, Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 
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 Plattelandsontwikkelingsplan Nederland, 1999, de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visseij als  
    vertegenwoordiger van het Rijk. 
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4.3 Provinciaal beleid  

De volgende nota's van de provincie Overijssel zijn ondermeer relevant voor het recreatief/ toeristisch 
beleid in de gemeente Dalfsen: Streekplan Overijssel 2000+, Beleidsnota Recreatie en Toerisme 
Overijssel, Notitie Recreatie bij de boer en de Nota Struinen door de provincie. 
 
 

Streekplan Overijssel 2000+ 
In het streekplan

57
 van de provincie Overijssel is een aantal opgaven voor het streekplan genoemd. 

Enkele daarvan zijn: 

• Handhaven van de leefbaarheid op het platteland; 

• Versterken van de relatie met de beleidsvelden water en milieu, zowel in de stad als in de groene 
ruimte; 

• Ontwikkelen en beschermen van de groene kwaliteiten en het cultureel erfgoed; 

• Bieden van perspectieven aan de landbouw en scheppen van nieuwe economische dragers in het 
landelijke gebied.   

 
Binnen het thema 'recreatie en toerisme' zijn de volgende beleidslijnen van toepassing voor de 
gemeente Dalfsen: 

• ontwikkeling van recreatie en toerisme afgestemd op gebiedskwaliteiten (water, natuur en 
landschap, cultureel erfgoed, landbouw en steden/ dorpen); 

• kwaliteitsverbetering bestaande recreatieve voorzieningen (watersport, verblijfsrecreatie, 
dagrecreatie); 

• ontsluiting groene ruimte voor recreatief medegebruik onder andere door verbetering van de 
routenetwerken; 

• de provincie wil plattelandstoerisme stimuleren door het vergroten van de toegankelijkheid van de 
groene ruimte voor extensieve vormen van recreatie; 

• de aantrekkelijkheid van het landschap is een basis voor plattelandstoerisme (en andere vormen 
van toerisme) en zal daarom behouden en vergroot moeten worden; 

• de vestiging van nieuwe grootschalige complexen van verblijfsrecreatie is in en rond de gemeente 
Dalfsen niet wenselijk; 

• aan nieuwe grootschalige recreatieve gebieden is in de provincie Overijssel geen behoefte, wel is 
het nodig de mogelijkheden voor recreatief medegebruik te vergroten. Hierbij wordt gedacht aan 
de aanleg van fiets- en wandelpaden en ondersteunende voorzieningen. 

 
 

Struinen door de Tuin van Nederland 
In de nota Struinen door de Tuin van Nederland

58
, de beleidsnota Recreatie en Toerisme 2000- 2005 

van de provincie Overijssel staat het versterken van de groene ruimte centraal. Hierin komen 
grotendeels dezelfde uitgangspunten aan de orde als in de nota ‘kiezen voor recreatie’. De 
beleidsaccenten zijn de volgende: 
Beleving van natuur en landschap 

• vergroten van de recreatieve belevingswaarde van natuur en het agrarisch platteland; 

• stimuleren van plattelandstoerisme. 
Routegebonden recreatie 

• realiseren van ruimtelijke samenhang; 

• investeren in infrastructuur; 

• versterken van knooppunten. 
Steden 

• stimuleren van de recreatieve belevingsmogelijkheden in de stadsrandzone en het buitengebied; 

• stimuleren van de toeristische potenties die steden bieden en de uitwisselingsmogelijkheden 
tussen steden en de omliggende gebieden. 

Waterrecreatie 

• creëren en verbeteren van voorzieningen en doorvaartmogelijkheden voor de recreatietoervaart 
en de plaatsgebonden waterrecreatie. 
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 Streekplan Overijssel 2000+, plannen voor ruimte, water en milieu, 2000, provincie Overijssel 
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 Struinen door de Tuin van Nederland, Provincie Overijssel, 2000 
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Cultuurtoerisme 

• stimuleren van koppelingen tussen cultuur- toeristische elementen. 
Verblijfsrecreatie 

• ruimte bieden aan recreatiebedrijven zodat deze kunnen inspelen op de behoefte uit de markt; 

• verhogen van de kwaliteit door onder meer het stimuleren van de ontwikkeling van een 
gedifferentieerd en innovatief aanbod; 

• voorkomen van permanente bewoning van stacaravans en recreatiewoningen; 

• stimuleren van duurzame bedrijfsvoering. 
Evenementen 

• profileren van Overijssel door het ontwikkelen van enkele landelijk aansprekende evenementen. 
Attracties 

• reguleren van bereikbaarheid en mobiliteit; 

• ondersteunen van productontwikkeling; 

• stimuleren van kwaliteitsimpulsen door informatiecentra. 
Promotie 

• handhaven thema "Tuin van Nederland" en profilering toeristische gebieden en thema's. 
 

Notitie Recreatie bij de boer59 
Twee aspecten krijgen in deze notitie de aandacht: 

• vormen van agrotoerisme kunnen een bron van neveninkomsten voor agrariërs vormen; het gaat 
in deze notitie nadrukkelijk om nevenactiviteiten op functionerende agrarische bedrijven; 

• een dergelijke ontwikkeling kan ruimtelijke en milieuhygiënische gevolgen hebben voor de 
(directe) omgeving, die een nadere afweging nodig maken. 

 
In de notitie behandelde mogelijkheden die agrariërs hebben om neveninkomsten uit de 
recreatiesector te halen, zijn kamperen bij de boer, kampeerboerderijen, boerderijkamers en 
dagrecreatieve/ toeristische activiteiten. 
 
In het bestuursakkoord 1999- 2003 "Sterk en leefbaar Overijssel" worden vier speerpunten uitgewerkt. 
Voor 'sterke steden en vitaal platteland' en 'werk voor iedereen' worden een aantal beleidspunten 
geciteerd die samenhangen met agrotoerisme. 
 
Sterke steden en vitaal platteland: 

• Stad en platteland moeten elkaar versterken. Die wederzijdse afhankelijkheid zal benadrukt 
worden door in de vormgeving van het provinciale beleid de regionale insteek te versterken; 

• Met betrekking tot de groene ruimte wordt provinciebreed, in het kader van het gebiedsgerichte 
beleid, de samenhang tussen milieu, water, natuur- en landschap, economie en voorzieningen 
verder versterkt; 

• De reconstructie van de landbouw zal vanuit de rol van de provincie als kans worden benut om de 
gewenste vernieuwing en opwaardering van het landelijk gebied tot stand te brengen. In dat kader 
wordt eveneens het tegengaan van vermesting, verzuring en verdroging opgepakt; 

• De ecologische hoofdstructuur moet snel gerealiseerd worden. Provinciale instrumenten als 
landinrichting, reconstructie van het landelijk gebied en gebiedsgericht beleid zullen hiervoor een 
versterking van de economische positie van de landbouw worden benut. De mogelijkheden voor 
recreatie en agrarisch natuurbeheer zullen nadrukkelijk een plek krijgen.   

 
Werk voor iedereen: 

• De agrarische sector zal in staat gesteld worden mede door omschakeling en ruimtelijke 
aanpassingen te komen tot een duurzame en concurrerende bedrijfsvoering; 

• De ontwikkeling van streekeigen producten en een recreatief en toeristisch (agrarisch) netwerk zal 
ondersteund worden; 

• Het ontwikkelen van alternatieve economische dragers is nodig. De nieuwe dragers moeten 
passen bij de aard en het karakter van de kernen. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan: de 
biologische landbouw, inschakeling landbouw bij beheer van natuur en landschap en aan 
recreatie en toerisme. Voor deze laatste sector is ruimte nodig. Kwaliteitsverbetering van 
bestaande toeristische bedrijvigheid is van groot belang. 
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 Notitie recreatie bij de boer, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel, december 2000 
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Het provinciale beleid is erop gericht de recreatief- toeristische  functie van de ‘Tuin van Nederland’ te 
versterken. Wat betreft de verblijfsrecreatie wordt de ontwikkeling van nieuwe producten gestimuleerd, 
waarbij verbreding van het aanbod en verdere productdifferentiatie van belang is. Vanuit dit 
perspectief heeft de ontwikkeling van ‘boerderijkamers’ als nieuwe vorm van verblijfsrecreatie op het 
agrarisch bedrijf prioriteit. 
 
 

4.4 Regionaal beleid  

Grensoverschrijdend Toeristisch Recreatief Basisplan Vechtdal 
Dit basisplan is door de Duitse en Nederlandse Vechtdalgemeenten (Stuurgroep Overijssels Vechtdal) 
opgesteld en in 1995 vastgesteld. Het plan bevat op grond van een analyse van de kwaliteiten van het 
gebied, onder andere een visie op de ontwikkelingskansen voor recreatie en toerisme in relatie tot 
natuur, landschap en andere ruimtelijk functies. Het is een plan op hoofdlijnen voor de lange termijn 
dat verder geconcretiseerd moet worden. In de afgelopen jaren is door middel van concrete projecten 
uitwerking gegeven aan dit plan. Te noemen zijn: het Vechtdalwandelpad, de Vechtdalfietsroute,  het 
Vechtdalfotoboek,  het project ‘poorten’ (het ontwikkelen van een gebiedslogo en het markeren van 
het gebied  met behulp van het logo),  productontwikkeling en promotie van ‘cultuurtoerisme’, ‘agro-
toerisme’ en ‘recreatie in bos en natuur’ en het  Interreg 2 project ‘grensoverschrijdende marketing en 
promotie’.  Het beleid en de activiteiten zijn sterk gericht op het versterken en profileren van de 
regionale samenhang.   
Voor het grondgebied van de gemeente Dalfsen worden de volgende accenten aangegeven: 

• natuur- en landschapsontwikkeling in de uiterwaarden tussen Dalfsen en Ommen; 

• landschappelijke versterking en extensieve recreatievoorzieningen op de landgoederen waarbij 
ook  cultuurhistorische informatie voor recreanten beschikbaar is; 

• waterfrontontwikkeling nabij de kern Dalfsen; 

• natuurontwikkeling langs de rivier tussen Dalfsen en Zwolle, door natuurlijke oevers en 
nevengeulen, aangevuld met locale routestructuren en bijbehorende steunpunten in verband met 
de nabijheid van de stad Zwolle; 

• ontwikkeling van agrotoerisme met dag- en verblijfsrecreatieve activiteiten op en rond de 
boerderij.” 

 
 

Vecht- Regge 
Het Vecht- Regge gebied is aangewezen als Waardevol Cultuur Landschap (WCL). Als gevolg 
daarvan wordt gebiedsgericht beleid geformuleerd dat zich onder meer richt op het verbeteren van de 
kwaliteit van de bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen. Afhankelijk van de lokale situatie moet 
de verblijfsrecreatie letterlijk meer ruimte krijgen. Daarnaast is ruimte beschikbaar voor meer 
kleinschalige verblijfsrecreatie. De promotie en ontwikkeling van producten die gericht zijn op het 
cultuurlandschap worden gestimuleerd. De toegankelijkheid van het gebied voor rustige en niet al te 
intensieve vormen van recreatie wordt vergroot door ontwikkeling van het routenetwerk

60
. 

 
 

4.5 Gemeentelijk beleid  

Missie en toekomstvisie van een nieuwe gemeente61  
Deze nota is een verfijning van de nota Toekomstvisie Dalfsen en Nieuwleusen uit september 1997. In 
de nota Toekomstvisie Dalfsen en Nieuwleusen worden voor de drie grote kernen de volgende 
zwaartepunten aangegeven (waarbij bestaande functies uiteraard blijven bestaan): 
Dalfsen: uitbouw van toeristisch- recreatief product, de woonfunctie en centrale voorzieningen, nieuwe 
landbouwvormen en -producten. 
Nieuwleusen: uitbouw van de werkfunctie en woonfunctie. 
Lemelerveld: met name uitbouw werkfunctie en woonfunctie. 

                                                      
60

 Beleidsnota Toerisme en Recreatie, Struinen door de Tuin van Nederland, 2000 
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 Concept Dalfsen, aangenaam!! Missie en toekomstvisie van een nieuwe gemeente (een spoorboekje), november 2001 
 



                  VANDERTUUK           beleidsadvisering      35 

De gemeente wil onder andere een visie ontwikkelen op de verdere toekomst van de 
bedrijventerreinen in de kernen.  
Deze uitgangspunten moeten worden meegenomen in deze nota recreatie en toerisme. Dit geldt ook 
voor de uitgangspunten betreffende het profileren van Dalfsen als een fietsvriendelijke gemeente. 
Daarnaast wordt het initiatief voor het starten van een intensief overleg met de agrarische sector over 
de toekomst van het agrarische buitengebied meegenomen. Tevens moet rekening gehouden worden 
met het doel om de bevolking in en uit de directe omgeving van Dalfsen de gelegenheid te bieden te 
recreëren in de eigen "achtertuin". Tenslotte moet afstemming met Zwolle zich niet beperken tot 
werken, maar is goede afstemming ook van belang voor de aspecten wonen, voorzieningen en 
recreatie. 

 
Bestemmingsplan Buitengebied 

In het ‘bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen’ zijn de bestemmingen “verblijfsrecreatie“ en 
“dagrecreatie” opgenomen. 
Bij verblijfsrecreatie gaat het om uitbreiding en kwaliteitsverbetering.  
In het bestemmingsplan voor het plangebied wordt onderscheid gemaakt in locatiegebonden en 
routegebonden recreatieve voorzieningen. 
Bij dagrecreatie gaat het om het versterken van het netwerk van recreatieve paden in combinatie met 
de aanleg van kleinschalige voorzieningen. Het accent ligt op het benutten van de recreatieve 
potenties van het stroomdal van de Vecht. Daarbinnen is het beleid met name gericht op versterking 
van de langs- en de dwarsrelaties met de Vecht. 
 

Kamperen in Dalfsen 
De volgende beleidsuitgangspunten komen in deze notitie aan de orde: 

• Vernieuwing, verbetering en uitbreiding toeristisch product; 

• Handhaving en verbetering kwaliteit natuurlijke en sociale omgeving; 

• Handhaving en verbetering exploitatiemogelijkheden bestaande verblijfsrecreatiebedrijven; 

• Handhaving en verbetering inkomenspositie agrarische bedrijven. 
 
Naast de algemene uitgangspunten worden de volgende inhoudelijke beleidspunten aan de orde 
gesteld: 

• Vaststelling kampeerperiode; 

• Koppeling agrarisch bouwperceel; 

• Koppeling agrarisch bedrijf; 

• Moeten vrijstellingen wel/ niet gelden voor alle soorten kampeermiddelen; 

• Wel/ geen uitbreiding kampeermiddelen van 10 naar tijdelijk 15 (art. 8.3); 

• Verenigingskamperen op verenigingsterreinen (art. 8, lid 2 b. en c.); 

• Mogelijkheid om bij artikel 8.2a, 8.2c nadere beperkingen en voorschriften te stellen (art. 11); 

• Ontheffing voor korte aaneengesloten periode voor groepskamperen (art 13 en 24); 

• Regeling bij verordening van vrij kamperen (art.15.1) en kamperen voor eigen gebruik (art 15.2); 

• Cumulatie van artikelen; 

• Specifieke aandachtspunten (groepsaccommodaties en complexen van zomerhuizen, 
toeristenbelasting, handhaving van het beleid en campers). 

 
Nieuw Waterfront Dalfsen62 

In opdracht van de (oude) gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen is onderzoek gedaan naar de vraag  of 
het gemeentehuis op de huidige locatie gehandhaafd kan en moet worden, al of niet na een 
verbouwing of uitbreiding, of dat een nieuw pand op een ander locatie overwogen moet worden. Ook 
de behoefte aan een opwaardering van het huidige waterfront vormde de aanleiding voor het 
ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie voor de gehele strook langs de noordelijke Vechtoever. 
Het rapport beschrijft een aantal uitgangspunten. Het versterken van de woonfunctie van Dalfsen is 
daar één van. Een ander uitgangspunt is het benutten van de mogelijkheden op het Burg. van 
Bruggenplein. Tevens wordt de waterfront- ontwikkeling gestimuleerd, inclusief de boulevard. 

                                                      
62

 Nieuw Waterfront Dalfsen, functionele markttoets en stedenbouwkundige schets, november 1999, Kolpron Consultants en Vollmer & Partners 
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5. ONTWIKKELINGSVISIE 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is op een rij gezet wat de gemeente Dalfsen te bieden heeft. Op basis van deze 
informatie kan een eerste analyse inzicht bieden in de toeristisch-recreatieve sterke en 
zwakke punten van de gemeente Dalfsen. Bij de ontwikkeling van een toeristisch 'product' (de 
gemeente Dalfsen) is het tevens belangrijk te kijken naar de ontwikkelingen in beleid en de 
ontwikkelingen in de markt. In deze externe analyse kunnen kansen en bedreigingen worden 
gesignaleerd. De interne analyse (de inventarisatie) en externe analyse (marktanalyse en 
beleid) vormen samen de SWOT- analyse. 
Op basis van de SWOT- analyse zijn de missie en de beleidsstrategieën geformuleerd. De 
missie en de daarbij behorende maatregelen- actietabel zijn tot stand gekomen door de 
informatie verkregen uit de "metaplansessie", interviews, VVV en andere organisaties te 
integreren met de SWOT- analyse.  
 
 

5.2 SWOT-analyse 

SWOT-analyse toeristische sector Dalfsen - Sterke en zwakke punten en de 
kansen en bedreigingen 
 

Sterk 
+De centrale ligging van de gemeente Dalfsen ten opzichte 
van andere toeristische gebieden, de stad Zwolle en ten 
opzichte van grote attracties in andere gemeenten; 
+De goede bereikbaarheid van de gemeente Dalfsen per auto 
door de ligging van de Nederlandse rijkswegen N34 en de 
N340. Dalfsen ligt op korte afstand van de A28. Tevens heeft 
de gemeente een 
spoorwegverbinding in het dorp Dalfsen; 
+De in recreatief opzicht aantrekkelijke en gevarieerde 
landschappen en natuurgebieden; 
+Rust, ruimte;  
+De cultuurhistorische waarden, met name van de 
landgoederen en monumentale panden; 
+Het aanbod aan wandel- en fietsmogelijkheden in de 
gemeente Dalfsen en omgeving (Vechtdal); 
+Het aanbod aan kampeerterreinen en bungalows, ook op het 
gebied van plattelandstoerisme; 
+Kampeerterreinen hebben een goed tot zeer goed 
voorzieningenniveau en een goede prijs/ kwaliteit verhouding; 
+De aanwezigheid van een regio VVV- structuur; 
+Het aanbod van kunstelementen, musea en galeries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwak 
-De matige toegankelijkheid in de gemeente Dalfsen wat 
betreft het Vechtdal. Er zijn weinig mogelijkheden om de Vecht 
over te steken. De aansluiting tussen de dorpen wordt hierdoor 
bemoeilijkt en potenties om natuur- en landschapsbeleving te 
vergroten onbenut.  
-Afwezigheid van openbaar vervoer tussen de dorpen 
Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld, en het uitblijven van 
het openbaar vervoer in het weekend  
-Dichtslippen van het Vechtdal in de zomermaanden rond 
Ommen, kan ook een negatieve uitwerking hebben op Dalfsen; 
-Matige kwaliteit van zowel de paden als het netwerk; 
-Matig aanbod van voorzieningen langs routes/ paden 
(bewegwijzering, rustvoorzieningen en  
informatievoorziening);  
-Onvoldoende variatie in gemarkeerde fiets-, wandel- en 
ruiterpaden en routes; 
-Weinig aanbod van appartementen,  
groepsaccommodaties en hotels/ pensions; 
-Matige ontwikkeling watersportvoorzieningen en kleine 
watersport en afwezigheid van waterrecreatiebedrijven in de 
gemeente; 
-Beperkingen voor de recreatieve scheepvaart door 
gekanaliseerde uiterwaarden van de Vecht en de stuwen die 
een lange vaarroute bemoeilijken. De Vecht is bevaarbaar tot 
Junne in Ommen; 
-Te weinig gegevens op gemeentelijk niveau over huidige 
bezoekers toeristische sector; 
-Er zijn geen officiële visstekken uitgezet;  
-Ontbreken van een grote ‘trekker’ in Dalfsen; 
-Matig aanbod van dagattracties en met name slecht- weer 
voorzieningen;  
-Ontbreken van een imago dat Dalfsen associeert met een 
aangenaam gevoel; 
-Groot deel vakantiegangers afhankelijk van de bouwvak, 
daardoor een kort hoogseizoen. 
-Niet te bezichtigen landgoederen 
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Kans 
+Groei toeristische sector; 
+Toename besteedbaar inkomen en daarmee de bereidheid te 
betalen voor kwaliteit; 
+Toename aantal korte vakanties verspreid over het hele jaar, 
seizoensverlenging; 
+Vergrijzing van de maatschappij, hetgeen kansen biedt voor 
de ontwikkeling van doelgroepgerichte producten; 
+Vraag naar rust en 'ontstressings' mogelijkheden; 
+Vraag naar nieuwe 'ongewone' toeristische activiteiten met 
een hoog spanningsniveau; 
+Vraag naar actieve vakanties en struinen door de natuur; 
+Vraag naar gezond en duurzaam; 
+Vraag naar kwaliteitsproducten; 
+Individualisering door kleinere huishoudens en 
éénpersoonshuishoudens; 
+Vraag naar vrijetijdsproducten die aansluiten op een 
gezonde, sportieve levensstijl (mountainbiking, skeeleren, 
ruitersport); 
+Vraag naar het ondernemen van meer activiteiten in een 
korter tijdsbestek: arrangementen; 
+Groeiende vraag naar oever- en 
waterrecreatiemogelijkheden. Potenties van dorp Dalfsen door 
ligging aan de Vecht benutten; 
+Informatietechnologie en promotiemogelijkheden (o.a. via 
internet); 
+De ligging van de stad Zwolle ten opzichte van de gemeente 
(en de kern) Dalfsen biedt kansen voor een relatie tussen de 
stad en de kernen met het buitengebied; 
+Stimulering toerisme door Europa, Rijk en provincie 
(subsidiemogelijkheden); 
+De kern Dalfsen heeft vanwege de bereikbaarheid, de 
centrale ligging en het voorzieningenniveau de potentie om 
een ondersteunende rol te spelen bij recreatie en toerisme in 
de gemeente Dalfsen; 
+De 'stuurgroep Overijssels Vechtdal' biedt kansen voor de 
bevordering van grensoverschrijdende samenwerking en 
bevordering van een samenhangend recreatief- toeristisch 
product in het Vechtdalgebied; 
+Toenemende belangstelling van recreanten en toeristen in 
cultuurhistorie en alles wat authentiek is. De cultuurhistorische 
waarden in de gemeente Dalfsen geven de kans om hier op in 
te spelen; 
+De variatie in landschapstypen vormt een goede basis voor 
een gedifferentieerd aanbod van extensieve recreatievormen 
en het aantrekken van een breed publiek; 
+Samenwerking door middel van toeristisch platform; 
+De gemeente wenst en stimuleert een positieve ontwikkeling 
van recreatie en toerisme. 
 
 

Bedreiging 
-Sterke concurrentie andere toeristische  
bestemmingen, groot aanbod; 
-Steeds kritischer, veeleisender en mondiger wordende 
consument; 
-Groei van (vrijetijds)verkeer; 
-Sterk gerichte beleidsontwikkeling; het rijksbeleid en het 
provinciaal beleid leggen sterk de nadruk op natuur- en 
landschapsbescherming, hetgeen een bedreiging kan zijn voor 
de ontwikkeling van recreatie en toerisme; 
-Over de recreatiebehoeften van inwoners van Overijssel en 
de gemeente Dalfsen, betrekking hebbende op hun directe 
leefomgeving, is weinig bekend; 
-Landelijke tendens daling in vraag naar vaste standplaatsen; 
-Aanwezigheid van kwalitatief minder goede campings. 
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5.3 Doel, missie en strategie 

Doel  
De gemeente Dalfsen is een plattelandsgemeente met sterke cultuurhistorische 
elementen en afwisselende landschappen met vaak hoge ecologische waarden. 
Het is een vitale gemeente waar de kwaliteit van wonen, werken en recreëren een 
hoog niveau heeft. Het doel van de gemeente is om  het beleidsveld recreatie en 
toerisme mede te benutten om deze kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Een op ontwikkeling gerichte sector recreatie en toerisme heeft een 
grote maatschappelijke betekenis. Zij draagt niet alleen bij aan een economische 
versterking (werkgelegenheid) binnen haar eigen gelederen maar biedt ook 
daarbuiten impulsen zoals aan de middenstand en de landbouw. Ook geeft de 
sector steun en draagvlak aan ruimtelijke ontwikkelingen, met name op het gebied 
van natuur- en landschapsverbetering. Bovendien is de recreatieve kwaliteit van de 
gemeente van grote betekenis voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving van 
de eigen inwoners. 
 
 

Missie 
Het toeristisch recreatief profiel van de gemeente Dalfsen laat zich het beste 
schetsen door rust, ruimte en groen. De recreatieve beleving is gericht op natuur, 
landschap en cultuurhistorie. Nieuwe ontwikkelingen dienen hierbij aan te sluiten. 
Vormen van massatoerisme zijn niet wenselijk. Het beleid richt zich enerzijds op de 
rustzoekende, cultuurgeïnteresseerde en natuurgerichte toeristen en recreanten 
van buiten de gemeente en anderzijds op de eigen bevolking.  
 
De toeristisch recreatieve missie is als volgt geformuleerd: 
 

 
 
In het kader van ontwikkeling  wordt ruimte geboden aan vestiging van 
vernieuwende hoogwaardige toeristisch/ recreatieve voorzieningen, waarbij 
tegelijkertijd nieuwe doelgroepen worden aangeboord. 
De in te zetten toeristisch recreatieve ontwikkelingen moeten in de komende jaren 
meer banen en hogere bestedingen opleveren. De ontwikkelingen richten zich 
mede op het langer laten verblijven van de (huidige) verblijfstoeristen, het 
genereren van herhalingsbezoek in samenhang met het vergroten van de ‘Dalfser’ 
herkenbaarheid.  
Met versterking wordt gedoeld op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.   
 
De ontwikkeling en versterking richten zich op een breed palet binnen de 
verschillende vormen van recreatie en toerisme. Er kan echter geen sprake zijn 
van een ongebreidelde groei. De groei is gerelateerd aan bepaalde activiteiten en 
verblijfsvormen en kent een aantal randvoorwaarden. 
 
 

Beleidsstrategieën 
Om de missie concreet te maken zal het beleid, rekening houdend met de sterke 
en zwakke punten, de kansen en bedreigingen, worden geformuleerd in een zestal 
strategieën. 
Het gaat dan om: 

• stimuleren van routegebonden vormen van recreatie; 

• stimuleren van watergebonden recreatie; 

Ontwikkeling en versterking van de toeristisch/ recreatieve mogelijkheden, met 
name gericht op routegebonden, watergebonden, verblijfs- en dagrecreatie, 
inspelend op en rekening houdend met natuur- en culturele waarden.  
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• uitbreiden en kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatie; 

• ontwikkelen en stimuleren van dagrecreatie; 

• versterken organisatie; 

• versterken promotie. 
 
De strategieën worden vertaald in maatregelen. Deze zijn hieronder nader  
uitgewerkt. Voor wat betreft de realisatie is aangegeven binnen welke termijnen de 
uitvoering gestalte kan krijgen. De volgende indeling in termijnen wordt 
gehanteerd: 
 

K Korte termijn <   3 jaar  

ML Middellange termijn 3 - 6 jaar  

L Lange termijn >   6 jaar  

 
 
Per beleidsstrategie wordt een keur aan maatregelen genoemd. Voor de 
genoemde maatregelen geldt dat de gemeente de wens heeft deze uit te voeren. 
Van veel van de maatregelen zal echter nog wel de haalbaarheid onderzocht 
moeten worden. Tevens zijn er maatregelen genoemd die afhankelijk zijn van 
particulier initiatief. Voor deze maatregelen kan de gemeente alleen een 
voorwaardenscheppende rol vervullen.  
 
In bijlage 4 is een prioriteitenlijst opgenomen van maatregelen waar de gemeente 
op korte termijn al meer concreet vorm aan wil geven. In deze lijst zijn de 
maatregelen verder uitgewerkt met tijdspad en actoren. 
 
In 2003 zal door middel van een eerste evaluatie worden bekeken in hoeverre het 
nieuwe toeristisch recreatieve beleid daadwerkelijk tot uitvoering is gekomen. De 
behaalde resultaten zullen worden gerapporteerd. 
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Beleidsstrategie: Stimuleren routegebonden vormen van recreatie 
 
Het afwisselende landschap vormt binnen het Dalfsener grondgebied een 
aantrekkelijke achtergrond voor routegebonden vormen van recreatie. Hieronder 
worden onder meer wandelen, fietsen en het beoefenen van de ruitersport 
verstaan. De bestaande infrastructuur wordt geoptimaliseerd.  Het gaat daarbij 
zowel om de kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod als om uitbreiding 
daarvan.  
 
Centraal bij de te voeren kwaliteits- en kwantiteitsslag staat de beleving van natuur, 
landschap en cultuurhistorie. Bij de inrichting van de infrastructuur wordt uitgegaan 
van: 
1. een kwalitatief en kwantitatief goed netwerk van paden; 
2. een gedifferentieerd en gevarieerd route aanbod; 
3. een verspreid liggend aantal transferpunten met de daartoe behorende:  

• rustvoorzieningen;  

• bewegwijzering; 

• educatieve informatiepanelen.  
 

 

   

Netwerk van paden 
De kwaliteit van het bestaande netwerk aan paden wordt verbeterd. Daartoe 
worden maatregelen getroffen op het terrein van differentiatie in gebruik en de 
veiligheid. De verschillende vormen van routegebonden recreatie vergen ieder voor 
zich een eigen aanpak. Bij de inrichting van de padenstructuur wordt hiermee 
rekening gehouden. Uitgangspunt is een optimaal basisnetwerk van verharde 
fietspaden, goed begaanbare wandelpaden en separate ruiterpaden. Meer 
specifiek wordt gekeken of delen van het netwerk ingericht kunnen worden voor de 
sportievere vormen van routegebonden recreatie zoals bijvoorbeeld skeeleren en 
mountainbiking. Daar waar nodig vindt verharding van de paden plaats. Naast de 
meer verkeerstechnische maatregelen wordt de veiligheid van de routegebonden 
recreatie verbeterd. Daar waar mogelijk wordt bij de inrichting van het netwerk 
ingespeeld op optimalisering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor 
minder-validen. 
 
De diverse onderdelen van het huidige padennetwerk worden beter op elkaar 
aangesloten. In het Overijsselse provinciale beleidsplan "Struinen door de tuin van 
Nederland" wordt gesproken over de versnippering van de padenstructuur en 
barrières daarin. De gemeente Dalfsen herkent zich hierin.  
Een voornaam punt is de bestaande barrière Noord–Zuid en veroorzaakt onder 
andere door de geringe oversteekmogelijkheden over de Vecht. Door nieuwe 
verbindingen te creëren worden deze barrières opgelost. Meer concreet betekent 
dit onder meer de realisatie van een oversteekmogelijkheid over de Vecht tussen 
de kernen Oudleusen en Dalfsen, bij de Hessumse Schipper,  in de vorm van een 
fiets- en voetveer. 
              
Dalfsen heeft een breed aanbod op het terrein van plattelandstoerisme. Naast de 
mogelijkheden op het terrein van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen wordt 
ingezet op routestructuren gerelateerd aan het wandelen over voormalige 
kerkepaden en schouwpaden langs bijvoorbeeld waterlopen. Meer specifiek wordt 
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hiertoe vooreerst onderzoek verricht in het ruilverkavelinggebied Marshoek- 
Hoonhorst om de mogelijkheden voor recreatief gebruik van de schouwpaden te 
inventariseren. Een zeer belangrijk punt is het stimuleren van de intentie van de 
openstelling van landgoederen. Daarbij ondersteunt de gemeente het voeren van 
een heldere dialoog met de eigenaren en beheerders van de diverse 
(grond)gebieden.  
 
De recreant-toerist kent geen grenzen. Routegebonden vormen van recreatie 
dienen daarop te worden afgestemd. Twee aspecten zijn daarbij van belang.  
De routestructuren binnen de gemeente Dalfsen sluiten aan bij de ontwikkelingen 
zoals voorgestaan in regionaal verband. Daarbij wordt met nadruk aansluiting 
gezocht bij verbindingen met Zwolle. Om de verbinding met Zwolle te stimuleren is 
de verbinding tussen Zwolle en Hardenberg een interessante mogelijkheid. 
Wenselijk is om hier een skeeler route uit te zetten met als vertrekpunt de Zwolse 
skeelerbaan. Naast de relatie met Zwolle is de relatie met Noord en Zuid 
(Nieuwleusen en Lemelerveld) een aandachtspunt.  
 
Routegebonden recreatie wordt daar waar nodig voorzien van zonering om 
overlast tussen de verschillende vormen (skeeleren, mountainbiking ruitersport 
etc.) te vermijden. Te denken valt aan aparte routes.  
Binnen het eigen grondgebied wordt harmonisatie nagestreefd tussen de kernen 
en het buitengebied. Het basisnetwerk zal voorzien in een optimale synergie 
tussen de attractieve mogelijkheden die de kernen bieden en het meer 
rustgevende buitengebied.  
 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Verbetering van de 
paden 

• Bewegwijzering verbeteren;  

• Verharding van fietspaden; 

• Veiligheid van fietspaden en 
ruiterpaden verbeteren. 

Geen wandelpaden combineren 
met ruiterpaden. 

 

Gemeente • K 

• ML 

• ML 
 
 
 
 

Onderzoek naar 
mogelijkheden naar 
aanleg van nieuwe 
paden 

• Wandelpad Dalfsen/ Nieuwleusen/ 
Oudleusen; 

• Fietspaden tussen de kernen; 

• Skeelerpad Dalfsen/ Zwolle; 

• Skeelerpad Nieuwleusen / Dalfsen/ 
Lemelerveld; 

• Ruiterpad Dalfsen/ Zwolle; 

• Ruiterpad Dalfsen/ Nieuwleusen/ 
Oudleusen transferpunt; 

• Ruiterpad Lemelerveld/ Rechterense 
veld; 

• Mountainbike pad Hoonhorst/ 
Oudleusen/ Lemelerveld 

• Ommetje Nieuwleusen: fietspad. 
 

Gemeente • ML 
 

• K/ ML 
 

• ML 
 

• ML 

• ML 
 

• ML 
 

• L 
 

• ML 
 

Oversteekmogelijkhe-
den van Vecht 
uitbreiden  (fiets- 
voetveer) 

• Fiets- en voetveer vanuit 
routeknooppunt boven de Vecht tussen 
Dalfsen en Oudleusen, naar zuidkant 
Vecht (Hessum) locatie: Hessumse 
schipper. 

 

Gemeente • K 

Routestructuren 
aansluitend op het 
plattelandstoerisme 

• Onderzoek schouwpaden in 
ruilverkavelinggebied Marshoek-
Hoonhorst. 

NMO (Natuur, 
Milieu, Overijssel) 

• K 
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Routes 
Het padennetwerk vormt de basis voor al dan niet bewegwijzerde routes. De routes 
sluiten zoveel mogelijk aan bij de woonkernen en concentraties van verblijfs- en 
dagrecreatie.  De routes lopen door de kernen en leggen de verbindingen met het 
buitengebied. Daarbij wordt rekening gehouden met en aansluiting gezocht op de 
padenstructuren en routevorming in de omliggende regio's. De relatie met Zwolle 
wordt benadrukt ten behoeve van de dagrecreatieve functie. 
 
Bij de ontwikkeling van de routes wordt zoveel mogelijk ingespeeld op thema's die 
direct aan het karakter van het Dalfsener gebied appelleren. Daarmee wordt 
ingespeeld op de toenemende behoefte aan verrassende vernieuwende ideeën en 
een gevarieerd aanbod gekoppeld aan de bestaande trekkers als rust, ruimte en 
natuur.  De huidige trends vragen tevens om mogelijkheden voor meer sportievere 
vormen van routegebonden recreatie. Het gaat daarbij ondermeer om 
voorzieningen op het terrein van de ruiter-, mountainbike- en skeelersport. Een 
goed gezoneerde skeelerroute wordt gericht op Zwolle en heeft het startpunt in 
Zwolle, bij de Wythmenerplas, en loopt naar Hardenberg. 
Een aantal thema's waaraan gedacht wordt zijn: 

• Een kunstelementenroute. Deze route leidt de toerist/recreant langs de 
ruimtelijke kunstelementen die verspreid staan in de kernen van de gemeente 
(o.a. sokkelproject); 

• Het  "struinen door de natuur". Hierbij wordt ingespeeld op de vraag naar 
survivaltochten, overnachten in het bos of op de hei of met de boswachter mee 
het veen of moeras in. Deze routes gaan niet langs paden en wegen, maar er 
wordt een eigen weg gebaand door de ruige begroeiing. Overnachting vindt 
bijvoorbeeld plaats in een 'prehistorische' boerderij; 

• Ruiterpadenlussen: een lus creëren tussen de bestaande ruiterroutes, die alle 
maneges in de gemeente met elkaar verbindt. Daarmee wordt ingespeeld op 
het provinciaal beleid zoals verwoord in “Struinen door de tuin van Nederland” . 

 
De routes worden ontwikkeld door de Regio-VVV. Daarbij wordt samenwerking en 
afstemming gezocht bij de andere regio VVV's en het Gelders en Overijssels 
Bureau voor Toerisme (GOBT) en de overige Vechtdalgemeenten.  

 
 
Maatregelen 

 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Ontwikkelen van 
thematische wandel- 
en fietsroutes 
 

• Wandel: schouwpad langs het 
meanderende water in het 
landinrichtingsprojectgebied Marshoek- 
Hoonhorst; 

• Wandel, fiets en ruiter: (oude ambacht) 
boerderijenroute; 

• Wandel en fiets: een route langs de 
ruimtelijke kunstelementen; 

• Wandel en fiets: museum-, galeries en 
oudheidkamerroutes; 

• Wandel en fiets: een route langs de 
bezienswaardigheden in de gemeente. 

Regio-VVV (‘'s), 
Vechtdalgemeen-
ten en GOBT, 
NMO 

• K 
 
 
 

• ML 
 

• ML 
 

• ML 
 

• ML 

Wandelroute "Struinen 
door de natuur".  

• Geschiktheid gebied en mogelijkheden  
Hessum onderzoeken. 

Regio-VVV (‘s), 
Vechtdalgemeen-
ten en GOBT 

• K 

Ontwikkelen 
ruiterpadenroute 
netwerk 

• Ruiterroute met verbindingen tussen 
maneges en (bestaande) ruiterpaden. 
O.a. Vanaf Bellingeweer naar 
Nieuwleusen en naar Oudleusen. 

Regio-VVV (‘s), 
Vechtdalgemeen-
ten en GOBT; 
ondernemers 

• ML 

Ontwikkelen 
skeelerroutes 

• Skeelerroute van Nieuwleusen 
(halfpipe) naar Dalfsen (te ontwikkelen 
boulevard) en door naar Lemelerveld. 

Regio-VVV (‘s), 
Vechtdalgemeen-
ten en GOBT 

• ML 
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Transferpuntennetwerk 
Binnen de kernen van de gemeente wordt een transferpunt gerealiseerd. Op deze 
punten komen verschillende wegen, paden en routes samen of kruisen elkaar en 
wordt de mogelijkheid geboden om van activiteit te veranderen. De transferpunten 
functioneren als informatiepunt, startpunt, rustpunt, overstap- en uit/ afstappunt van 
diverse routes. De punten dienen goed bereikbaar te zijn, ook met het openbaar 
vervoer. Bij enkele grotere transferpunten wordt gestimuleerd dat recreanten van 
de auto overstappen op milieuvriendelijke vervoersvormen. Daartoe worden 
zogenaamde Park en Bike plaatsen gerealiseerd. Er zal nader onderzoek gedaan 
worden naar een gemeentebreed netwerk van transferpunten. 
 
Het transferpuntennetwerk biedt interessante investeringsmogelijkheden voor het 
particulier initiatief; concentraties van recreanten aldaar bieden mogelijkheden voor 
o.a. verhuuractiviteiten en horeca.  
 
Concrete voorbeelden zijn de locatie bij het kunstelement de “Zwevende Kei” bij 
het station in de kern Dalfsen en de locatie Palthebos in Nieuwleusen. De huidige 
oriëntatiepunten worden uitgebreid en ontwikkeld tot transferpunten.  
 
Tevens wordt een transferpunt aan de Vecht ingericht. Doordat dit punt in relatie 
staat tot de recreatietoervaart, stimuleert het de wisselwerking tussen water- en 
landgebonden recreatie.  
Toervaarders worden op dit punt gestimuleerd om bijvoorbeeld op de fiets de 
groene ruimte te verkennen. De locatie aan de Vecht valt samen met de locatie 
van de te ontwikkelen fiets- en voetveer. 
 
 

Rustvoorzieningen 
De huidige rustvoorzieningen (bankjes en picknickplaatsen) langs de (bestaande) 
routes worden uitgebreid en kwalitatief verbeterd. De uitbreiding van het aantal 
rustpunten loopt parallel aan de inrichting van het transferpuntennetwerk. De 
voorzieningen zijn voor jong en oud en minder validen makkelijk toegankelijk. Dat 
uit zich tevens in het aantal en de afstand tussen de verschillende rustpunten. 
Tevens wordt het voorzieningenniveau van de rustpunten meer gericht op 
gezinnen met jonge kinderen (b.v. speelvoorzieningen).  
 
 

Bewegwijzering 
Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit wordt de bewegwijzering binnen 
de padenstructuur aangepakt. De transfer- en rustpunten worden duidelijk 
aangegeven door plaatsing van borden langs de routes en paden. Uitbreiding en 
de verbetering van de bewegwijzering van de kernen, de bezienswaardigheden, de 
horecagelegenheden enzovoort verloopt daar parallel aan. De bewegwijzering 
heeft qua uitstraling een uniform karakter. 

    
 

  Educatieve informatiepanelen 
Naast de meer geografisch getinte bewegwijzering is het van belang de toeristen 
en recreanten te voorzien van informatie over het gebied waarin men zich bevindt. 
Naast pure informatie over waar men is en wat men er kan doen krijgt de te geven 
informatie ook een educatief karakter. Daartoe worden binnen het 
transferpuntennetwerk ook informatiepanelen gesitueerd. 
 
De panelen bieden informatie over bijvoorbeeld de cultuurhistorische  waarden van 
de gemeente, zoals de landhuizen en het kasteel en de geschiedenis van de 
gemeente. Tevens dienen de panelen informatie te bieden over de recreatief/ 
toeristische mogelijkheden, zoals de aanwezige recreatieve voorzieningen en 
verblijfsaccommodaties. Ook de meer landschappelijke en natuurwaarden vinden 
hun plaats op de informatiepanelen. 
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Speciale aandacht wordt geschonken aan kindvriendelijke informatie. Bij de 
indeling van de panelen wordt daar al rekening mee gehouden: informatie voor 
kinderen komt onderaan en informatie voor volwassenen bovenaan de panelen. 
Hierdoor zijn de educatieve informatiepanelen toegankelijk voor jong en oud. De 
informatie voor de kinderen dient op een spelende wijze overgebracht te worden 
onder andere door middel van puzzels en animaties.  
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Ontwikkelen van 
transferpunten in elke 
kern van de gemeente 
 

Meer specifiek: 

• Dalfsen: station. Dit transferpunt is de 
grootste in de gemeente en biedt tal 
van mogelijkheden waaronder VVV 
locatie; 

• Nieuwleusen: Palthebos; 

• Lemelerveld: Overijssels Kanaal bij  
overkluizing; 

• Hoonhorst: nabij Kappers; 

• tussen Oudleusen en Dalfsen bij fiets- 
voetveer; 

• Mogelijkheden voor verschillende 
vervoersvormen; 

• Openbaar vervoer opstap; 

• Ruimte voor particulier initiatief (o.a. 
verhuur en horeca)Fietsverhuur; 

• Parkeergelegenheid. 

Gemeente, 
Regio-VVV 

 

• K/ ML 
 
 
 

• K/ ML 

• K/ ML 
 

• ML 

• ML 
 

• K/ ML 
 

• K/ ML 

• K/ ML 
 

• K/ ML 

Ontwikkelen en 
verbeteren 
voorzieningenniveau bij 
paden 

• Infopanelen met informatie over routes, 
bezienswaardigheden, 
verblijfsaccommodaties, 
cultuur(historie), natuur en een kaart 
van de hele gemeente; 

• Picknickbanken en speelvoorzieningen. 
 

Gemeente, 
Regio-VVV 
ondernemers 

• K/ ML 
 
 
 
 

• K/ ML 

Uitbreiding en 
verbetering 
bewegwijzering 

• Verbetering bewegwijzering; 

• Stimuleren samenhang huisstijl met het 
Vechtdallogo. Uniformiteit nastreven; 

• Uitbreiding bewegwijzering; 

• Langs bezienswaardigheden en 
recreatief/ toeristische 
voorzieningen; 

• Langs snelwegen. 

Gemeente, 
Regio-VVV, 
Provincie 

• K 
 
 
 

• K 
 
 

• ML 

Uitbreiden educatieve 
informatiepanelen 

• Toegankelijk voor jong en oud; 

• Laag info voor kinderen hoog 
info voor volwassenen. 

Gemeente, 
Regio-VVV 

• ML 
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Beleidsstrategie: Stimuleren van watergebonden recreatie 
 
De vraag naar water- en oeverrecreatie groeit. Kansen op dit gebied dienen niet 
onbenut gelaten te worden. Door ontwikkeling van de (kleine) 
watersportmogelijkheden wordt een meerwaarde gecreëerd op de bestaande 
voorzieningen. De Vecht zal een levendig onderdeel gaan vormen van het 
toeristisch product. Concreet impliceert dit: 
1. Het stimuleren van de ontwikkeling en uitbreiding van de passantenhaven in 

de kern Dalfsen; 
2. De uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden van de Vecht; 
3. Stimuleren natuurbeleving en recreatief medegebruik. 
 

  

Passantenhaven 
De passantenhaven in de kern Dalfsen is een belangrijk punt. Vertrekpunt voor 
deze ontwikkeling is hetgeen in het rapport "Nieuw Waterfront Dalfsen" is 
verwoord. Zoals in dit rapport is opgenomen wordt gestreefd naar het creëren van 
een nieuw aanzicht van de kern Dalfsen. Naast dit  gezicht biedt de gemeente ook 
rust, ruimte, cultuur en natuur. De watersportmogelijkheden bieden hierop een 
aanvulling. De inrichting van de passantenhaven sluit aan bij de gedachte omtrent 
de recreatie- en winkelboulevard.  
 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Ontwikkelen van de 
passantenhaven kern 
Dalfsen 

• stimuleren van ontwikkelingen conform 
rapport "Nieuw Waterfront Dalfsen". 

Gemeente, 
ondernemers 

• L 

 
 

Watergebonden recreatief medegebruik 
Specifieke aandachtspunten bij de vergroting van de levendigheid op en aan de 
Vecht zijn uitbreiden, kwalitatief verbeteren en ontwikkelen van de oeverrecreatie, 
aanlegmogelijkheden, vaarverbindingen, (kleine) watersport en de hengelsport.  
 
De infrastructuur in de zin van toegankelijkheid en bereikbaarheid wordt aangepast 
zodanig dat er ruimte komt voor de uitbreiding en ontwikkeling van het aanbod van 
oeverrecreatie en verhuur van onder andere kano's, waterfietsen en hengels. 
Hierdoor wordt het recreëren op en aan de Vecht aantrekkelijker en worden de 
mogelijkheden voor watergebonden recreatie verruimd. Het particulier initiatief 
wordt uitgenodigd om van deze mogelijkheden gebruik te maken. 
  
De kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de aanlegmogelijkheden staat hoog in 
het vaandel. Deze beperkt zich niet alleen tot de kade en de passantenhaven in de 
kern Dalfsen. Onderzoek moet uitwijzen welke mogelijkheden er binnen de 
gemeente Dalfsen zijn voor ontwikkeling van kwalitatief goede en voldoende 
aanlegmogelijkheden langs de Vecht in combinatie met vormen van oeverrecreatie 
voorzieningen. Aangezien de Vecht  circa 1000 ha natuurontwikkelingsgebied kent, 
zijn voorzieningen als een speeltuin, strandje en horecavoorzieningen alleen 
mogelijk bij de kernen. Dit betreft dus bijvoorbeeld Oudleusen, bij het transferpunt, 
en Dalfsen. Recreatieve voorzieningen zorgen ervoor dat het recreëren op en aan 
de Vecht aantrekkelijker wordt voor het hele gezin.  
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Om de toervaartmogelijkheden te stimuleren worden ontwikkelingen gevolgd met 
betrekking tot mogelijkheden voor extra vaarverbindingen binnen de gemeente en 
koppelingen met de gemeente grensoverschrijdende vaarverbindingen (Regge).  
  
De infrastructuur bij de oude Vechtarmen wordt opgewaardeerd. Tevens kunnen er 
(observatie)uitzichtpunten worden gerealiseerd. De vogelgebieden zoals het 
broedgebied de Hessumse Mars en langs de meanders zijn mogelijke locaties voor 
observatiepunten. Een ander dient slechts onder de voorwaarde dat de 
natuurontwikkeling niet wordt aangetast. 
De natuurontwikkeling en natuurbeleving is van wezenlijk belang. Deze elementen 
zijn basisvoorwaarde voor de opwaardering van de Vecht. Het gebiedsgericht 
beleid Vecht- Regge wordt ondersteund. 
 
De hengelsport krijgt tevens een vaste plaats in het ‘Vechtbeeld’. Het actieplan 
“Verbetering hengelsportmogelijkheden in de uiterwaarden van de Overijsselse 

Vecht”
63

, vormt daarbij het uitgangspunt. De in het plan genoemde knelpunten 
zullen worden aangepakt. 
 
Het Overijssels Kanaal biedt meer mogelijkheden dan tot nu toe wordt benut. De 
ontwikkeling door het particulier initiatief van onder andere kano- en 
waterfietsverhuur wordt gestimuleerd.   
Ook de Hulsterplas in Nieuwleusen biedt kansen voor extensieve vormen van 
recreatie, zoals wandelen en fietsen. 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Uitbreiden 
mogelijkheden 
oeverrecreatie 

• Stimuleren particulier initiatief: 
Watersportverhuurbedrijf  en 
horecaverkooppunt. Bij de kernen 
Dalfsen en Oudleusen; bij de oversteek 
fiets- en wandelveer aan de Vecht, en 
het Overijssels Kanaal; 

• Ontwikkelen strandje met speeltuin en 
picknickgelegenheid. Nabij de kernen; 

• Ontwikkeling toegankelijkheid 
waterwingebied nabij Vechterweerd 
(Zuidzijde van de Vecht);  

• Ontwikkelen/ uitbreiden 
aanlegmogelijkheden nabij de kernen. 

Gemeente, 
ondernemers 

• K/ ML 
 
 
 
 
 

• ML 
 

• ML 
 
 

• ML 

Creëren van 
observatiepunten 

• Langs de meanders en 
vogel(broed)gebieden. 

Gemeente, 
waterschap 
Groot- Salland en 
waterschap Velt 
en Vecht,  
Stichting 
Landschap 
Overijssel 

• K 

Ruimte voor de 
hengelsport verruimen 

• Knelpunten in actieplan hengelsport 
aanpakken. 

Gemeente • K 

 
 
 
                                                      
63

 Regio Ijssel Vecht, Zwolle, 1994 
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Beleidsstrategie: Uitbreiden en kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie 
 
De gemeente Dalfsen ligt in het Vecht- Regge gebied. Het gebied is aangewezen 
als Waardevol Cultuurlandschap (WCL). Als gevolg daarvan wordt gebiedsgericht 
beleid geformuleerd dat zich onder meer richt op het verbeteren van de kwaliteit 
van de bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen.  
 
Een van de uitgangspunten is dat afhankelijk van de lokale situatie de 
verblijfsrecreatie meer ruimte moet krijgen. Dat betekent dat er ook in Dalfsen meer 
ruimte beschikbaar is voor (kleinschalige) verblijfsrecreatie, mits goed afgestemd 
op andere functies in het gebied. Tevens moet er sprake zijn van een toegevoegde 
waarde.  
 
Naast een klein aantal grote(re) bungalow- en campingparken bestaat het 
verblijfsrecreatief aanbod van de gemeente Dalfsen voornamelijk uit kleinschalige 
campings en logiesaccommodaties zoals bed & breakfast en kamperen bij de boer.  
Om het plattelandstoerisme en de belevingswaarde daarvan te versterken is er 
ruimte voor de ontwikkeling van aanvullende logiesvormen. Uitgangspunt daarbij is 
wel dat het niet meer van hetzelfde mag zijn. Nieuwe ontwikkelingen dienen een 
duidelijk eigen en verfrissend karakter te hebben. Het kamperen bij de boer is als 
specifieke vorm van verblijfsrecreatie reeds flink ontwikkeld in de gemeente. Ter 
ondersteuning van de landbouwsector blijft er ruimte voor deze vorm van 
agrotoerisme.  
 
De doelstelling betreffende de verblijfsrecreatie wordt vertaald in de volgende 
uitgangspunten: 
1. Stimuleren van kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven; 
2. Mogelijkheden bieden tot uitbreiden van bestaand aanbod; 
3. Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van nieuw aanbod. 
 
De operationalisatie van de doelstellingen dient te passen in het beleidskader dat 
hieronder is verwoord.  
 
 

Kamperen in Dalfsen 
Conform uitwerking van de Wet op de Openluchtrecreatie (W.O.R.) gelden in 
Dalfsen de volgende algemene en inhoudelijke beleidsregels met betrekking tot het 
kamperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene beleidsregels 
 
Vernieuwing, verbetering en uitbreiding toeristisch product. 
Versterking toeristisch-recreatieve verblijfsfunctie. Dit houdt in dat samen met de verblijfsrecreatieve sector gezocht wordt 
naar wegen om een kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd aanbod te realiseren, op een zodanige wijze dat toerisme 
en recreatie een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de sociaal- economische situatie van de regio. 
 
Handhaving en verbetering kwaliteit natuurlijke en sociale omgeving. 
Ontwikkelingen van verblijfsrecreatie kunnen gevolgen hebben voor natuur en landschap. Door spreiding en diversificatie 
van het verblijfsrecreatieve aanbod ontstaat er druk op de omgeving (te denken valt aan verkeersproblematiek en 
openbare orde) Uitgangspunt moet zijn dat de ontwikkeling van verblijfsrecreatie niet tot onaanvaardbare situaties mag 
leiden. De belangen van landschap en natuur hebben in het Overijssels Vechtdal recht op een positieve ontwikkeling. 
Gestreefd wordt naar een goede afweging van belangen. 
 
Handhaving en verbetering exploitatiemogelijkheden bestaande verblijfsrecreatiebedrijven. 
Voorwaarden moeten worden gecreëerd om aan het toeristisch product  inhoud te geven. Dit zal met name gericht zijn op 
kwalitatieve verbetering. 
 
Handhaving en verbetering inkomenspositie kleinere agrarische bedrijven. 
Het hoofdinkomen van de ondernemer dient uit het agrarisch bedrijf te komen. Recreatie- inkomsten dienen in beginsel 
neveninkomsten te zijn. 
Nivellering wordt tegengegaan door de kleinere bedrijven in stand te houden middels neveninkomsten. 
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Inhoudelijke beleidspunten kamperen 
 
Kampeerperiode 
 

Voor kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) blijft een periode gehandhaafd van 15 maart tot 31 oktober. Op de 
reguliere kampeerterreinen (vergunningsterreinen) mag het hele jaar door gekampeerd worden, tenzij het bestemmingsplan 
zich hiertegen verzet. 
 
Kamperen bij de boer 
 

Koppeling agrarisch bouwperceel 
In het beginsel wordt de koppeling met het agrarisch bouwperceel gehandhaafd. Indien de directe omgeving zich hier niet 
voor leent, kan ontheffing worden verleend voor een straal van 100 meter van de bebouwing op het bestaande 
bouwperceel, met uitzondering van de kwetsbare gebieden. Verantwoorde landschappelijke inpassing dient altijd een 
criterium te zijn. Voorzieningen als een toiletgebouw dienen in beginsel binnen het bestaande bouwblok te worden 
gerealiseerd. 
 
Koppeling agrarisch bedrijf 
• De koppeling van het kleinschalig kamperen met de agrarische bedrijfsvoering wordt gehandhaafd; 

• Deze mogelijkheid wordt alleen aangeboden aan agrarische bedrijven in die gebieden waar het bestemmingsplan zich 
er niet tegen verzet; 

• De te verstrekken ontheffing is persoonsgebonden; 

• Bij beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering wordt een aanvraag van de nieuwe eigenaar (rechtsopvolger) van 
het perceel geweigerd. Dit omdat er dan geen sprake meer is van agrarische bedrijfsvoering.  

 
Moeten vrijstellingen wel/ niet gelden voor alle soorten kampeermiddelen 
Op kleinschalige kampeerterreinen (kamperen bij de boer) is het niet toegestaan stacaravans te plaatsen. 
 
Uitbreiding kampeermiddelen van 10 naar tijdelijk 15 (art. 8.3) 
Uitbreiding van 10 naar 15 kampeermiddelen op kleinschalige kampeerterreinen alleen toegestaan gedurende de 
schoolvakantieperiode van alle 3 regio's en de periode Hemelvaartsdag/ Pinksteren. (Er wordt echter een wetswijziging 
verwacht die het mogelijk maakt gedurende het hele seizoen 15 kampeermiddelen te hebben. Wanneer deze wetswijziging 
wordt aangenomen, zal dit beleid worden overgenomen). 
 

Specifieke vormen van kamperen 
 

Verenigingskamperen op verenigingsterreinen (art. 8, lid 2 b. en c.) 
De huidige situatie wordt gehandhaafd. Het verenigingskamperen op verenigingsterreinen en het kamperen op 
natuurkampeerterreinen wordt via een vergunning geregeld. Uitbreiding van mogelijkheden voor deze beide vormen wordt 
niet voorgestaan. 
 
Mogelijkheid om bij artikel 8.2a, 8.2b en 8.2c nadere beperkingen en voorschriften te stellen (art. 11) 
Naast de minimumeisen die voortvloeien uit het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen, in situaties 
waar dat wenselijk is nadere eisen stellen aan sanitair, inrichting van het terrein en landschappelijke inpassing van de 
kampeermiddelen. 
 

Ontheffing voor korte aaneengesloten periode voor groepskamperen (art. 13 en 24) 
Groepskamperen dient in principe op de reguliere kampeerbedrijven plaats te vinden. Kan bij de aanvragen om ontheffing 
voor groepskamperen aangegeven worden dat niet op een reguliere camping gekampeerd kan worden, dan kan voor een 
korte aaneengesloten periode ontheffing worden verleend voor groepskamperen buiten een kampeerterrein. Het bijzondere 
karakter dient overduidelijk te zijn. Aangezien het bestemmingsplan gebieden met een (hoge) - landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke - waarde uitsluiten voor deze vorm van kamperen, moet hier terughoudend mee om worden 
gegaan.  
 

Regeling bij verordening van vrij kamperen (art. 15.1) en kamperen voor eigen gebruik (art. 15.2) 
• Paalkamperen is niet mogelijk. Verwezen wordt naar de bepalingen in het bestemmingsplan. Andere vormen van 

vrij kamperen worden niet voorgestaan. Geen verordening wordt vastgesteld. Afstandsnormen bij kleinschalige 
kampeerterreinen of grootschalige kampeerterreinen worden in de voorwaarden bij de vergunning of vrijstelling/ 
ontheffing opgenomen. 

 

Cumulatie van artikelen 
Het is niet mogelijk om door een cumulatie van artikelen aan één aanvrager een vergunning en/ of verschillende 
vrijstellingen/ ontheffingen te verlenen. Bovendien mogen de terreinen waarvoor vergunning of vrijstelling/ ontheffing wordt 
aangevraagd niet direct aan elkaar grenzen. 
 

Specifieke aandachtspunten 
• In de Wet O.R. wordt niet langer geregeld hoe met groepsaccommodaties en complexen van zomerhuizen moet 

worden omgegaan. Voor het waarborgen van het recreatieve gebruik van de recreatiewoningen kan worden verwezen 
naar de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan alsmede de notitie "Dalfsen en Zomerhuizen"door B&W 
vastgesteld in 1994; 

• Vooralsnog is de hoogte van de toeristenbelasting een zaak van de individuele gemeenten. De Stuurgroep 

Overijssels Vechtdal is echter voornemens om te onderzoeken of het mogelijk is de hoogte van de toeristenbelasting 
voor het gehele Overijsselse Vechtdal op één niveau te brengen; 

• Controle en/ of handhaving van het beleid kan in praktijk moeilijk zijn. Sancties zoals het opleggen van een 
dwangsom of toepassing van bestuursdwang, waarop de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is, worden in 

         praktijk toegepast; 

• Geen specifiek kampeerterrein voor campers aanwijzen, maar doorverwijzen naar de reguliere kampeerterreinen. 
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Kwaliteitsverbetering 
Zowel via voorwaardenscheppend en voorwaardenstellend beleid wordt aandacht 
geschonken aan de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering 
van bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen heeft vooral betrekking op het 
creëren van ruimere standplaatsen. Bedrijfseconomisch kan dan vergroting van de 
terreinen nodig zijn. Besluitvorming hieromtrent vindt plaats op maat.  
 
Met betrekking tot het kleinschalig kamperen om naast de minimumeisen die 
voortvloeien uit het Besluit ‘Hygiëne, gezondheidszorg en veiligheid 
kampeerterreinen’, in situaties waar dat wenselijk is nadere eisen te stellen aan 
sanitair, inrichting van het terrein en landschappelijke inpassing van de 
kampeermiddelen wordt tevens op maat besluitvorming gepleegd. 
 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Beleidsmatig ruimte 
bieden voor vormen 
van 
kwaliteitsverbetering 

• Mogelijkheden voor ruimte-uitbreiding 
bieden aan bestaande voorzieningen: 
op maat beleid; 

• Eisen stellen m.b.t. sanitair, inrichting 
van het terrein en landschappelijke 
inpassing van de kampeermiddelen 
voor het fenomeen kamperen bij de 
boer. 

 

• Gemeente, 
recreatie-
ondernemers 

• Gemeente 

• K 
 
 

• K 

 
 

Uitbreiding bestaand aanbod 
Gelet op het huidige verblijfsrecreatief aanbod zijn er mogelijkheden tot 
kwantitatieve uitbreiding. Dit bijvoorbeeld op het terrein van groepsaccommodaties 
en hotels/ pensions en Bed en Breakfast. Besluitvorming vindt plaats op maat. 
 
Binnen de gemeente is sprake van een ruim aanbod op het terrein van het 
agrotoerisme. Deze vorm van toeristisch aanbod biedt een bron van 
neveninkomsten voor agrariërs. Ter ondersteuning van de landbouw wordt deze 
vorm ondersteund voor wat betreft de nevenactiviteiten op functionerende 
agrarische bedrijven. Uitbreiding van het aanbod van bijzondere 
logiesaccommodaties krijgt de meeste aandacht, waarbij de ontwikkeling van 
boerderijkamers als nieuwe vorm van verblijfsrecreatie op het agrarisch bedrijf de 
voorkeur krijgt. De uitbreiding van deze verblijfsaccommodatievorm heeft de minste 
visuele invloed.  

 
 

Ontwikkeling nieuw aanbod 
Voor de vestiging van nieuw verblijfsrecreatief aanbod geldt dat het karakter van 
de accommodatie vernieuwend en onderscheidend dient te zijn ten opzichte van 
het bestaande aanbod. Besluitvorming vindt plaats op maat. Het kwetsbare gebied 
Vecht-Regge wordt ontzien als verblijfsontwikkelingsgebied. 
 
Naast het verbeteren van de kwaliteit is er ruimte voor recreatiebedrijven om extra 
aandacht te schenken aan voorzieningen die tegemoetkomen aan de wensen van 
specifieke doelgroepen. Een aantrekkelijke specifieke doelgroep om op in te 
spelen, is de kwaliteitzoekende recreant/ toerist die voor kwaliteit wil betalen. Voor 
nieuwe ontwikkelingen, met name het luxe(re) segment  staat de gemeente open. 
Daarbij wordt ruimte geboden aan voorzieningen voor overnachtingen in 
karakteristieke panden zoals boerderijen, monumenten/ industrieel erfgoed en 
herbergen. Tevens wordt gedacht aan de ontwikkeling van een kuuroord c.q. 
bungalowpark, bijvoorbeeld in de vorm van combinaties van activiteiten en 
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verblijfsaccommodatie. Te denken valt aan een verblijfsaccommodatie met 
mogelijkheden voor de ruitertoerist. 
 
Tenslotte is er de natuurgerichte, milieubewuste toerist/ recreant. Een passend 
aanbod voor deze doelgroep vormt de verdere ontwikkeling van een duurzaam en 
een ‘groen’ recreatiebedrijf. Momenteel zijn er twee duurzame en groene 
recreatiebedrijven die de milieubarometer hebben: Camping Starnbosch en 
Buitenplaats Gerner. 
 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Stimuleren 
agrotoerisme 
 

• Pro- actieve opstelling ten aanzien van 
nieuwe initiatieven. 

 

Gemeente, 
Ondernemers 

• K 

Alternatieve 
verblijfsaccommodatie- 
segmenten stimuleren 
 

• Ruimte bieden aan ontwikkelingen als 
overnachtingen in karakteristieke 
panden als boerderijen, monumenten, 
industrieel erfgoed en herbergen. 

Gemeente, 
ondernemers 

• K 

Duurzaam Toerisme  
 

• Stimuleren van de ontwikkeling van een 
groen recreatiebedrijf. 

Gemeente, 
Ondernemers 

• K 

Stimuleren uitbreiden 
luxe 
verblijfsaccommodatie 
aanbod 

• Ondersteunen initiatieven tot vestiging 
van onderscheidende vormen 
verblijfsaccommodatie met 
themakarakter (b.v. kuuroord, 
ruitersport). 

Gemeente, 
ondernemers 

• K 
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Beleidsstrategie: Ontwikkelen en stimuleren dagrecreatie 
 
Het dagrecreatieve aanbod kenmerkt zich door kleinschaligheid. Het aantal 
dagattracties is beperkt. Vooral slecht-weer voorzieningen ontbreken. Er wordt 
ruimte geboden om verspreid over de gemeente nieuwe initiatieven op dit terrein te 
honoreren. 
 
De kern Dalfsen heeft mede door haar horeca en winkelbestand een extra 
aantrekkingskracht. Dit zowel voor de eigen bevolking als voor de bezoekende 
toerist. Mede in het kader van de opwaardering van het toeristisch-recreatief 
medegebruik van de Vecht en het project Waterfront Dalfsen worden maatregelen 
getroffen om de kern Dalfsen nog attractiever te maken. Een kernpunt binnen de te 
ontplooien activiteiten vormt de tot stand koming van een aantrekkelijke ‘boulevard’ 
waar watergebonden vormen van recreatie, horeca en middenstand elkaar treffen. 
 
Een meer gevarieerd dagrecreatief aanbod verhoogt de aantrekkelijkheid van het 
gebied. De ontwikkeling van arrangementen dient de toerist langer in Dalfsen te 
houden. De vorm van de arrangementen richt zich op de individualiseringstrend. 
De toerist wordt zelf in staat gesteld om uit diverse modules een dagvullend 
programma samen te stellen. Daarnaast is het wenselijk om ‘kant en klare’ 
thematische arrangementen aan te bieden. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het feit dat gemeente Dalfsen rijk is aan allerlei aspecten op het gebied van de 
cultuurhistorie. Goede voorbeelden zijn de landgoederen en het kasteel en 
karakteristieke boerderijen. De cultuurhistorische ‘rijkdom’ kan beter benut worden. 
Dit zowel door gerichte informatieverstrekking en educatieve projecten in musea 
als door de organisatie van evenementen het jaar rond. De te ontwikkelen 
arrangementen sluiten hier op aan. 
De ontwikkeling van de arrangementen behoort tot het takenpakket van de Regio- 
VVV in nauwe samenwerking met het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven. De 
gemeente faciliteert in de voorwaardenscheppende sfeer. 
 
Meer concreet betekent dit: 
1. het honoreren van initiatieven gericht op de ontwikkeling van nieuwe 

dagattracties; 
2. het ontwikkelen van een boulevard bij de passantenhaven in de kern Dalfsen; 
3. de ontwikkeling van evenementenbeleid. 
 
 

Dagattracties 
Initiatieven op het terrein van de ontwikkeling van nieuwe dagattracties worden in 
beginsel positief begroet. Dit mits er sprake is van: 
� differentiatie en innovatie ten opzichte van het bestaande aanbod; 
� een regionale uitstraling;  
� rekening is gehouden met aspecten van duurzaamheid.  
 
De nieuwe initiatieven worden mede beoordeeld op de bijdrage aan 
seizoensverbreding. Daarnaast moet het gaan om een kwalitatief hoogstaand en 
onderscheidend aanbod. De voorzieningen spelen in op de geschetste trends en 
ontwikkelingen. Koppelingen tussen meer algemene vrijetijds- voorzieningen en 
sport bieden een aantrekkelijk geheel voor zowel de natuur- en rustzoeker als de 
meer ‘sportieve en durf’ aangelegde toerist. Het gebied ten noorden van de Vecht, 
rond Nieuwleusen biedt gelet op het huidig aanbod nog volop mogelijkheden.  
 
De huidige vormen van agrotoerisme verdienen tevens een nieuwe impuls. De 
ontwikkeling van kleinschalige dagrecreatieve activiteiten op ‘het agrarisch bedrijf’ 
kunnen op ondersteuning rekenen. Een algemene voorwaarde daarbij is wel dat de 
activiteiten een rechtstreeks verband hebben met de oorspronkelijke agrarische 
functie en een relatie hebben met het karakter van de regio. Meer concreet wordt 
gedacht aan rondleidingen op het agrarisch bedrijf (arrangementen), verkoop 
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agrarische producten aan huis, ‘zelfplukboerderij’, kinderboerderij, kaasmakerij, 
pannenkoekenboerderij etc.    
 
Tenslotte kunnen initiatieven die inspelen op de toenemende belangstelling voor 
cultuurhistorie en ‘alles wat authentiek’ is op ondersteuning rekenen. Het 
aanwezige cultureel erfgoed in de gemeente Dalfsen biedt zoals gezegd kansen 
tot verdere ontwikkeling. Door koppeling van cultuurhistorische elementen aan 
recreatie en toerisme worden de belevingsmogelijkheden van de cultuurwaarden 
verbeterd.  
 
Daarnaast wenst de gemeente uitbreiding van ruimtelijke kunstelementen en 
educatieve informatiepanelen over de cultuurhistorie. Een verdergaande 
samenwerking op het terrein van de reeds ingezette initiatieven van het 
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) wordt nagestreefd. 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Differentiatie en 
innovatie ten opzichte 
van het bestaande 
aanbod 

• Stimuleren ontwikkeling recreatie op en 
vanuit agrarisch bedrijf; 

• Ontwikkelen kleinschalige kwaliteits 
vrijetijdsmogelijkheden in combinatie 
met sport; 

• Het aanbod van kunstelementen verder 
ontwikkelen. De kunstobjecten zijn 
belangrijk voor het aanzicht van de 
gemeente. Gedoeld wordt op een 
(kwalitatieve en kwantitatieve) 
uitbreiding van het aanbod in alle 
kernen van de gemeente.  

• Sportieve evenementen organiseren. 
 

Gemeente, 
ondernemers, 
kunst- en 
cultuurorganisaties 

• K 
 

• ML 
 
 

• ML 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L 
Een regionale 
uitstraling 

• Kwaliteiten van de Vecht benutten, 
landgoederen, de karakteristieke 
elementen van de regio; 

• Stimuleren ontwikkeling van regionaal 
specialiteitenrestaurant; 

• Het behouden en/ of vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de landgoederen 
en het agrarisch cultuurlandschap met 
mogelijkheden voor extensieve vormen 
van recreatie. Dit kan worden bereikt 
door verbetering van de 
toegankelijkheid van parken en bossen 
en gebouwen; 

• Ontwikkelen van arrangementen; 

• Uitbreiden van musea aanbod: thema's. 

Musea, Gemeente, 
ondernemers 

• K 
 
 

• K 
 

• ML 
 
 
 
 
 
 
 

• ML 

• L 
Aspecten van 
duurzaamheid 

• Stimuleren samenwerking tussen 
verschillende soorten recreatief/ 
toeristische bedrijven en gemeente. 

Musea, agrariërs, 
T&R ondernemers, 
Gemeente 

• ML 

 

Boulevard 
De kern Dalfsen zal meer dan tot nu toe een levendige en actieve uitstraling 
krijgen. De acties zoals genoemd in het rapport “Nieuw waterfront Dalfsen” dienen 
als vertrekpunt. De inrichting van een architectonisch aantrekkelijke boulevard met 
horeca en terrassen, vernieuwend winkelaanbod en hoogwaardige 
verblijfsaccommodatie in combinatie met watergebonden recreatie aan de Vecht 
functioneert als een extra toeristische trekker met allure. Het bestaande aanbod in 
de kern Dalfsen verkrijgt op deze wijze een meerwaarde.   
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Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Stimuleren 
/Ontwikkelen van 
boulevard in de kern 
Dalfsen bij de 
passantenhaven 

• Stimuleren van de ontwikkeling van 
voorzieningen, zoals horeca met terras 
aan het water en kano-, waterfiets-, en 
hengelverhuur, vernieuwend 
winkelaanbod; 

• Burg.van Bruggenplein ontwikkelen als 
aantrekkelijk entree en centraal 
ontmoetingspunt. Voor bewoners uit de 
streek, maar ook voor de toeristen en 
recreanten die daar hun eerste indruk 
opdoen van het dorp aan het water. 

Gemeente, 
ondernemers 

• ML 
 
 
 
 

• L 

 

Evenementen  
Het organiseren van evenementen past binnen de uitstraling die Dalfsen wenselijk 
acht naast de ruimte, rust, cultuur en natuur. Door de organisatie van kleine tot 
grote evenementen wordt de aantrekkingskracht van de kernen vergroot. 
Evenementen vormen een factor van economische betekenis. Zij vormen een 
aantrekkelijk instrument om met geringe financiële inspanningen grote(re) 
aantallen bezoekers naar de gemeente te trekken. Daarbij kunnen aansprekende 
evenementen herhalingsbezoek genereren. Hieruit blijkt ook de grote promotionele 
waarde van evenementen. Zij zijn bij uitstek geschikt om de thema's op attractieve 
wijze uit te dragen.  
Meer specifiek wordt gedacht aan het ontwikkelen van: 

• elk-weer evenementen; 

• evenementen buiten het hoogseizoen om daarmee een seizoenverbredend 
effect te creëren; 

• aansluiten bij de projecten van de Regio IJssel- Vecht;  

• evenementen die inspelen op de fietsvierdaagse;  

• evenementen als de aankomst van Sinterklaas; 

• concerten langs en in de Vecht.  
 
Als voorwaarde voor mogelijke gemeentelijke ondersteuning geldt dat de 
evenementen een eigen en herkenbaar (dorps- of regionaal) karakter hebben. 
Evenementen in de trend van oude ambachten passen daar bijvoorbeeld in. Ook 
open deur dagen zijn geschikte evenementen.  
 
Om een helder beeld te verkrijgen wordt door de Regio- VVV een 
evenementenkalender ontwikkeld. Tevens wordt op de informatie- en 
educatiepanelen ruimte vrijgehouden om deze kalender te kunnen publiceren. 

 
Maatregelen 

Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Ontwikkeling van een 
evenementenbeleid 

• Stimuleren van de ontwikkeling van 
landelijke en regionale evenementen 
met eigen karakter; 

• Open deur dagen; 

• Concerten; 

• Gebruik amfitheater stimuleren: 
Culturele activiteiten stimuleren. Het is 
een geschikte locatie voor b.v. een 
musical van de lagere school; 

• Evenementen combineren met het 
sportieve aanbod zoals 
sportmanifestaties. Naast fiets- en 
wandelvierdaagsen valt te denken aan 
wedstrijden voor roeien, skaten en 
mountainbiking en evenementen als Ter 
Land Ter Zee En In De Lucht. 

T&R 
Ondernemers, 
middenstand, 
culturele en 
sportorganisaties 
Regio-VVV 

• K 
 
 

• K 

• K 

• K 
 
 
 

• ML 
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Beleidsstrategie: Versterken organisatie 
 
Een stimulerende houding ten opzichte van de toeristisch- recreatieve sector is 
nodig. Gestreefd wordt naar een gezonde sector met professionele, gevarieerde 
en kwalitatief hoogwaardige bedrijven.  
 
Toeristisch platform 
Om de ontwikkelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en versterking van 
het recreatieve/ toeristische product in goede banen te leiden is samenwerking 
zowel binnen de sector als daarbuiten van groot belang.  
Ook de middenstand is van wezenlijk belang voor het toerisme. De (verblijfs)toerist 
bezoekt tijdens zijn of haar bezoek aan de gemeente namelijk ook graag winkeltjes 
en horecagelegenheden. Hiermee worden ook inkomsten gecreëerd. De variatie 
en de grootte van het winkelbestand is van belang voor de toeristen en recreanten 
om de beslissing te nemen naar steden als Zwolle of Ommen uit te wijken. 
Een gezellig en gevarieerd winkel- en horeca aanbod is bepalend voor het gezicht 
van een dorpskern. Goed gastheerschap en een professionele uitstraling vormen 
vaak het visitekaartje voor de bezoeker. De gemeente wenst de verschillende 
belangen van betrokken partijen goed op elkaar af te stemmen door middel van 
geïntegreerd beleid. 
 
Onderlinge samenwerking en samenwerking met de toeristisch-recreatieve sector 
(kleine en grote recreatieve ondernemers en ondernemersverbanden) en de 
overheid is noodzakelijk. Een structurele 
vorm van overleg is gewenst. De gemeente neemt het initiatief tot de instelling van 
een Toeristisch Platform waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd.  
Door het instellen van een Toeristisch Platform zal worden geprobeerd om door 
samenwerking een beter toeristisch klimaat te scheppen. De gemeente zal hierin 
proberen te bemiddelen. Tevens worden de mogelijkheden bezien die kunnen 
leiden tot een convenant met de sector over een gemeentelijk fonds toeristisch 
recreatieve voorzieningen. 
Specifiek voor agrarische ondernemers zal onderzocht worden of het haalbaar is 
om een platform Nieuw Dalfsen op te richten. Dit om nieuwe initiatieven in het 
agrarisch gebied te stimuleren. Er kan ook aan gedacht worden om aan te sluiten 
bij een organisatie zoals het Tuinpad. 
 
Grensoverschrijdende verbanden 
Omdat recreanten en toeristen niet naar gemeentegrenzen kijken, is afstemming 
op ontwikkelingen van het recreatief- toeristisch product van de regio, het Vechtdal, 
van groot belang. De meerwaarde van gemeentegrensoverschrijdende 
samenwerking wordt gezien en blijvend benut. Ten behoeve van het (bestaande) 
grensoverschrijdend beleid zoals Interreg II wordt het samenwerkingsverband 
tussen de Duitse en Nederlandse Vechtdalgemeenten ondersteund. 
 
Om grenzen te ontstijgen en de eenheid van het gebied te profileren kunnen de 
toeristisch-recreatieve ondernemingen gezamenlijk overgaan tot het voeren van 
een Vechtdalkwaliteitscertificering. Daarmee staat men garant voor een bepaald 
kwaliteitsniveau en wordt de herkenbaarheid van het product vergroot. Eenzelfde 
werking kan, naar Duits voorbeeld, de ontwikkeling van een ‘fiets- wandelschildje’ 
bij fiets- en wandelvriendelijke bedrijven (gratis stalling e.d.) hebben. 
Samenwerking in Vechtdal verband ten aanzien van dit soort initiatieven wordt 
ondersteund.  Onderzocht zal moeten worden of er in Vechtdal verband behoefte 
is aan een Vechtdalcertificering. Tevens moet gekeken worden of dit bijdraagt aan 
de herkenbaarheid en de kwaliteit van het gebied. 
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Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Integrale versterking 
van samenwerking en 
organisatie tussen 
vrijetijds gerichte 
sectoren  

• Het instandhouden van deelname 
van de gemeente Dalfsen in de 
'stuurgroep Overijssels Vechtdal', 
regio IJssel/ Vecht en Vecht/ 
Regge; 

• Stimuleren samenwerking tussen 
recreatie sector onderling en met 
middenstand en gemeente: 

• de ontwikkeling van een lokaal 
toeristisch platform in Dalfsen; 

• verbeteren communicatie tussen 
de recreatieve sector  en de 
gemeente (1 loket gedachte); 

• convenant sector over een 
gemeentelijk fonds T&R; 

• Onderzoeken haalbaarheid platform 
initiatieven op  agrarisch gebied; 

• De EWIV meer  betrekken bij 
cultuurprojecten van de gemeente 
Dalfsen biedt mogelijkheden voor 
internationalisering. 

 

Gemeente, T&R 
ondernemers, 
Middenstand, 
Regio-
organisaties 

• K 
 
 
 

• K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• K 
 
 
 

• L 
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Beleidsstrategie: Versterking promotie  
 
De profilering van Dalfsen als een aantrekkelijke recreatief- toeristische gemeente 
vergt naast een kwalitatief sterk aanbod tevens een goede promotie. De 
promotionele activiteiten zijn van belang voor elke afzonderlijke kern en het 
buitengebied binnen de gemeente. De promotie is een van de kerntaken van de 
Regio-VVV Overijssels Vechtdal. Deze wordt bij de door haar te ondernemen 
activiteiten (financieel) gefaciliteerd.  
 
De kerntaken van de Regio- VVV met betrekking tot Dalfsen bestaan uit: 

• Winkelfunctie [exploitatie VVV- vestigingen (winkels en agentschappen)]; Met 
betrekking tot de winkelfunctie zijn informatie en bemiddeling de hoofdtaken; 

• Marketing en Promotie; Voor de marketing en promotie heeft de Regio VVV 
taken met betrekking tot de commerciële diensten, loketfunctie voor de regio, 
belangenbehartiging en productontwikkeling. 

 
Specifieke aandachtspunten voor de gemeente Dalfsen zijn: 

• Verbeteren imago, ontwikkeling uniform logo en huisstijl in aansluiting op de 
Vechtdal huisstijl; 

• Verspreiding van informatie: op attractieve manier en op voldoende locaties in 
de verschillende kernen. Dit bijvoorbeeld op en bij de rust- en transferpunten; 

• Ontwikkeling van een aantal toeristische panelen met recreatieve 
plattegronden die door de gehele gemeente verspreid gelokaliseerd dienen te 
worden; 

• Ontwikkeling van foldermateriaal; 

• Benutting van het medium internet. 
 
Het imago van rust, ruimte, cultuur(historie) en natuur wordt met een 
sfeerbepalende huisstijl en logo uitgedragen. Dit alles zoveel mogelijk in 
aansluiting op de bestaande Vechtdalhuissltijl.  Daarnaast zal gekeken worden of 
er een pakkende slogan specifiek voor Dalfsen kan worden gevonden.  
Afstemming en samenwerking met de omliggende gemeenten in regionaal verband 
wordt gezocht. O.a. ook via Regio IJssel- Vecht en het GOBT. 
 
 

Maatregelen 
 
Maatregel 
 

Actie Actoren Periode 

Financiële 
ondersteuning Regio-
VVV  

• Stimuleren en faciliteren  
informatievoorzieningen; 

• Foldermateriaal van het recreatief/ 
toeristisch product "gemeente Dalfsen" 
door VVV laten ontwikkelen; 

• Ontwikkeling mogelijkheden Internet; 

• Samenwerking en afstemming met 
GOBT en Regio IJssel- Vecht; 

• Ontwikkelen van slogan en huisstijl om 
imago uit te dragen; 

• Recreatief/  toeristische plattegronden 
ontwikkelen. 

 

Regio-VVV, 
Gemeente, Regio 
IJssel Vecht en 
GOBT, 
ondernemers 

• K 
 

• K 
 
 

• K 

• K 
 

• K 
 

• ML 
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6. FINANCIËLE VERTALING 

De totale kosten van de uitvoering van de genoemde maatregelen zijn niet te 
ramen. Afhankelijk van de start van mogelijke projecten en de doorlooptijd wordt 
per project een begroting opgesteld.   
 
Voor de korte termijn zijn voor de uitvoering van bepaalde projecten al wel 
budgetten in de begroting en het investeringsplan vastgelegd (zie bijlage 4). 
Aanvullende bijdragen zullen via separate uitvoeringsplannen in het traject van de 
besluitvorming worden gebracht.  
 
Op dit moment is niet aan te geven tot welke omvang gemeentelijke 
(co)financiering nodig zal zijn. Dat hangt van verschillende factoren af. Bijvoorbeeld 
van de vraag of er voldoende partners gevonden kunnen worden die samen met 
de gemeente de volledige financiering van de geplande investeringen ten behoeve 
van de beschreven projecten (o.a. transferpunten) op kunnen brengen. Bovendien 
verschillen de subsidiepercentages nogal per regeling, terwijl ook de periode van 
de realisering van de voorgenomen maatregelen een redelijk fors aantal jaren 
beslaat.  
 
Mogelijke financieringsbronnen zijn: 

• een gemeentelijk fonds toeristisch recreatieve voorzieningen; 
• de voorgestane toeristisch- recreatieve acties "mee laten liften" bij andere 

beleidsterreinen (o.a. plattelandsvernieuwing, Vecht- Regge); 
• het aanboren van externe financiële middelen. Subsidie van o.a. Interreg, 

EWIV, Belvedère, Leader+, Subsidie Regeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) en 
Provinciaal OntwikkelingsPlan (POP)- regelingen. 

 
Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt waarin af te lezen is welke toeristisch-
recreatieve projecten zijn gerealiseerd. Mede aan de hand hiervan wordt jaarlijks 
het recreatief- toeristisch beleid geëvalueerd. 
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BIJLAGE 1 VESTIGINGEN NAAR ECONOMISCHE ACTIVITEIT EN 
WERKGELEGENHEID 

Tabel 1 Vestigingen naar economische activiteit en werkgelegenheid in de gemeente Dalfsen, 2001 
 Land- Industrie Bouw Groot- Detail-  Hotels,  Kampeer-/  Restau- Cafe's 

 bouw en    handel handel Pensions vakantie  rants,   

 visserij      verblijven Cafetaria  

Aantal  79 101 139 135 232 4 9 39 19 

vestigingen          

Aantal  305 1025 1075 379 703 38 27 106 47 

werkzame           

personen
64

          

 
(vervolg tabel 1) 

 Vervoer Finan- Advies Facilitaire  Persoon-  Algeme-  Zakelijk  Overig Totale  

  ciën diensten diensten lijke dien- ne dienst- beheer  bedrijfsleven 

     sten En    

Aantal  49 33 91 83 110 28 297 1 1449 

vestigin-
gen 

         

Aantal  331 159 159 114 169 34 247 2 4920 

werkzame           

personen          

 
De gegevens zijn afkomstig van de kamer van koophandel, regio- info per 1 januari 2001 
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 Bij het aantal werkzame personen worden alleen de personen meegenomen die meer dan 20 uur in de week 
werken. Parttimers die minder dan 20 uur in de week werken en vakantiekrachten zijn niet meegerekend. 
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BIJLAGE 2 AANBOD TOERISTISCH- RECREATIEVE 
VOORZIENINGEN65 

 
Inventarisatie recreatief- toeristische bedrijven in de gemeente Dalfsen 
 
 
Dalfsen 
 
Natuurschoon binnen de gehele gemeente 
Dalfsen 
Rechterense veld 
Hessumse veld 
Sterrenbosch 
Bellingeweer 
Gernerbos 
Palthebos 
De Vecht 
Oude Vechtarmen 
Hulsterbos 
 

Musea, Galeries en oudheidkamers 
Expo Madrid 
Voormalige synagoge 
Expositie/ tentoonstelling Gerner 
Galerie ‘de Wagenmakerij’ 
Stichting Safe Hedendaagse kunst 
 

Bezienswaardigheden 
Bezoekerscentrum natuurmonumenten, Stichting 
Landschap Overijssel (Huize De Horte (Lenthe) 
Kasteel Rechteren (Rechteren) 
Huize Hessum (Hessum) 
Huize Den Berg (Millingen) 
Huize De Mataram (Emmen) 
Huize De Leemcule  
De Ruitenborg (Broekhuizen) 
Den Aalshorst (Millingen) 
IJsboerderij Hof van Millingen 
Nederlands Hervormde Kerk 
R.K. Kerk 
Huis en Hof, “De Blauwe Roos”, kijk- en 
wandeltuin 
De Westermolen 
Amfitheater 
Stuw 
Vistrap 
 

Ruimtelijke recreatieve elementen 
De blauwe bogen, Marijke de Goeij 
Zwevende kei (oriëntatiepunt), Bas Maters  
Glassculptuur, Gerhard Merz 
Pomp Prinsenstraat 
Kiemend zand, Dhr. Schelfhorst  
Indië monument, dhr. Tiunk 
 
 

Dalfsen 
 
Sport en ontspanning 
Passantenhaven 
Sportstudio Kontrast 
Jeu de boulesbaan 
Gerner Manege 
Ruitersport Van Leusen 
Midgetgolf, Café-restaurant Madrid 
Speeltuin Madrid  
Recreatiepark Buitenplaats Gerner, met                           
Midgetgolf, zwembaden en theaterzaal 
(bijeenkomsten, bioscoopmogelijkheden)  
Sportpark Gerner, met tennispark, zwembaden, 
Schietbaan, korfbal, voetbal e.d. 
Ijsbaan en visvijver Parkplan Bellingeweer 
Multifunctioneel centrum De Trefkoele 
 

Fietsroutes binnen de gehele gemeente 
Dalfsen  
Bewegwijzerde ANWB routes: 
Kastelenroute IJssel- Ems, 575 km. 
Vechtroute, 27 km. 
Vilsterenroute, 23 km. 
Leusenerroute, 30 km. 
Havezatenroute, 32 km. 
Bewegwijzerde LF 16 route: 
Vechtdalroute, 245 km. 
Bewegwijzerde route van VVV Overijssels 
Vechtdal: 
Kunstwegenroute, 132 km 
Niet bewegwijzerde routes van VVV Overijssels 
Vechtdal: 
Kastelenroute rond Dalfsen, 30 km. 
Route Dalfsen/ Zwolle, 18 of 34 km. 
Route Ommen/ Dalfsen, 35 km. 
Route Lemelerveld/ Lemele, 14, 28 of 42 km. 
 
Wandelroutes binnen de gehele gemeente 
Dalfsen  
Bewegwijzerde routes van VVV Overijssels 
Vechtdal:  
Vechtdalpad, 75 km. 
Kastelenpad Dalfsen, 11,12,18 km. 
Bewegwijzerde route van NIVON: 
Maarten van Rossumpad, 322 km. 
Niet bewegwijzerde route van LNV, Provincie 
Overijssel en Recreatiegemeenschap Salland: 
Kuierroute Lemelerveld/ Heino, 20 km. 
 

                                                      
65

 dit is een indicatieve opsomming met informatie uit nota Recreatieve Objectbewegwijzering in Dalfsen en VVV 
blaadje, toeristenbelasting overzicht 2000, opdracht deelgebied Dalfsen en overzicht horecavergunningen 
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Dalfsen 
 
Fietsverhuur 
Tweewielercentrum Fokkens 
Buitenplaats Gerner 
Camping Starnbosch 
Tweewielercentrum Salland 
 
Verblijfsrecreatie 
De Veldhoeve, kampeerboerderij  
Gerner Buitenplaats, bungalowpark, camping, 
trekkershutten 
Hotel Restaurant Hof van Dalfsen, hotel  
Boerhoes, boerenlogement, B&B, kamperen bij de 
boer en theetuin 
Mevr. M.T.E. Haarman- Meyerink, B&B 
Mevr. Rozendaal- Riezenbos, B&B 
H.J. Beltman, B&B 
Starnbosch, camping, trekkershutten 
Madrid, camping 
Vechtdalcamping Het Tolhuis, gezinspark, 
bungalows  
De Kampen, H.J. van Lenthe, kamperen bij de 
boer 
Mevr. I. en H. van Lenthe, zomerhuizen 
De Rosengaerde, Ap en Gerda v.d. Veen, 
kamperen bij de boer, appartement 
De Moat (Hessum), camping 
Klavertje Vier, mini- camping 
H.P. van Asselt, bungalows, zomerhuis 
Dhr. Boerman, bungalows 
Dhr. Goslings, bungalows 
Huis en Hof, “De Blauwe Roos”, gastenverblijf 
Boerderij 'Erve Koerhuis' van de fam. Lankhorst 
H. Verbruggen, bungalows 
CJV Schelle, mini- camping 
St. Stevast, (Broekhuizen) zomerhuis 
 
Duurzame en groene bedrijven 
Starnbosch, camping, trekkershutten 
Gerner Buitenplaats, bungalowpark, camping, 
trekkershutten 
 
Horeca 
Café- Restaurant Wim Reimink 
Café Snackbar Bestaria 
Restaurant Zalen De Zeven Deugden 
Café Cafetaria 't Wapen van Dalfsen 
Grand café Het Oude Station 
Ontmoetingscentrum De Trefkoele 
Hotel- Restaurant Hof van Dalfsen 
Restaurant Het Roode Hert 
Restaurant- partycentrum Het Boskamp 
Auberge ' t Asje 
Café- restaurant Madrid 
Restaurant Pien 
Wing- Wah Chinees- Indisch Restaurant 
Restaurant Ali Baba 
Café de Brinkhof 
Brasserie de Buitenhof, Buitenplaats Gerner 

Ruiterroutes binnen de gehele gemeente 
Dalfsen 
Bewegwijzerde route van Stichting Hippisch 
Toerisme 
 
 
Oudleusen 
 
Bezienswaardigheden 
Vistrap 
Stuw 
Nederlands Hervormde Kerk 
Tuinderij Ernie van der Kolk 
 
Ruimtelijke recreatieve elementen 
De gevleugelde stier, Heleen Levano 
 
Sport en ontspanning 
Speeltuin en kinderboerderij Oudleusen 
Pension en Handelsstal De Alfred Hoeve 
 
Verblijfsrecreatie 
Zalencentrum Mansier, pension 
De Spokke- Riete, camping 
De Bosvreugd, bungalowpark/ camping 
De Stuwe, camping 
SVR ’t Holt, camping 
De Bron, conferentiecentrum, camping 
Dhr. A. Timmerman, camping 
Dhr. J. Timmerman, mini- camping 
Dhr. W.J.M. Mollink, bungalows/ camping 
Dhr. H. Sandink, camping 
Camping Oudleusen, kampeerboerderij, 
bungalow, camping 
St. N.V. Gamog, zomerhuis 
 
Horeca 
Mansier Zalen 
Chinees en Kantonees Restaurant Ni Hao 
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Autoroutes binnen de gehele gemeente 
Dalfsen 
Bewegwijzerde ANWB route: 
Sallandroute, 110 km. 
 
Nieuwleusen 
 
Musea, Galeries en oudheidkamers 
Museum “Palthehof” 
Het Grammofoon Museum 
 
Bezienswaardigheden 
Molen 
Vogelopvang centrum en egelstation Oehoe 
Imkerij Het Korfje 
Kunstboerderij ‘De Klinker’ 
Grote Kerk, Hervormde Kerk - Zuid 
 
Ruimtelijke recreatieve elementen 
Kunstwerk van Matha Waijop 
Wimpels 
Kempenhaan 
Bomenspiegels 
Cadeau van Union 
 
Sport en ontspanning 
Gem. openluchtzwembad “De Meule” 
Sporthal De Schakel 
Tennisbaan 
Zwembad 
Sportvelden Union S.V. 
Sportvelden S.V.Nieuwleusen 
Korfbalveld 
Manege 
IJsbaan 
Hertenkamp Palthebos 
Dierenweide Westenveen 
  
Verblijfsrecreatie 
Bed & Breakfast Westeinde 
“Het Ruitenveen”, kamperen bij de boer 
 
Horeca 
Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant Lei 
Ping 
Café de Brouwerij 
Café De Oldtimer 
Restaurant De Viersprong 
Chinees Indisch Restaurant Chinese Muur 
Café ’t Witte Paard 
Cafetaria Goos 
Shoarma Grillroom Pizzeria Den Hulst 
Café Westeinde 
Snackbar Café Tapperij het Hoekje 
Snackpoint 
Egyptisch restaurant 

 
Lemelerveld 
 
Bezienswaardigheden 
R.K. Kerk 
Nederlands Hervormde Kerk 
 
Ruimtelijke recreatieve elementen 
Romeo en Julia, Luk van Soom 
Onderweg/ Het Paar, Guus Hellegers 
Monoliet, Hetty van der Kloot 
 
Sport en ontspanning 
Partycentrum Bowling Jansen 
Paardentramverhuur H. Weelink 
Kegelcentrum Pollamancho 
Sportpark en sporthal Heidepark 
Tennispark 
Zweefvliegterrein, Aeroclub Salland 
Stichting Zwembad Heidepark (natuurbad) 
Evenemententerrein 
Ijsbaan 
 
Fietsverhuur 
Fa. Stappenbelt, Lemelerveld 
 
Verblijfsrecreatie 
Bed & Breakfast Mw. H. Struijk 
“Zorg en Hoop”, kamperen bij de boer 
Heidepark, camping, trekkershutt 
Aero Club Salland, camping 
 
Horeca 
Zwakenberg Cafetaria 
Zaal Struik 
Café ’t Hoekje 
Café Restaurant Reimink B.V. 
Partycentrum Café Restaurant Bowling Jansen 
Café De Posthoorn 
Steakhouse Pollamancho 
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Hoonhorst 
 
Musea, Galeries en oudheidkamers 
Infocentrum Archeologische Werkgemeenschap 
 
Bezienswaardigheden 
R.K. Kerk 
 
Ruimtelijke recreatieve elementen 
Volte (dansend paard), Jos Dirix 
Moufflon, Pieter d'Hont 
 
Sport en ontspanning 
Sportpark De Potkamp met o.a. tennisbanen 
 
Verblijfsrecreatie 
Pension Klein Doevelaar, B&B 
 
Horeca 
Café Restaurant Zalen Kappers 
Restaurant De Witte Gans 
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BIJLAGE 3 OVERZICHT INVESTERINGSPLANNEN M.B.T. RECREATIE EN               
TOERISME 

 
INVESTERINGEN PERIODE   OMSCHRIJVING 

 2002 2003 2004 2005  

      
Doorgaande wegen      

Inrichting omgeving station NS Dalfsen   € 589.914   

      
Fietspaden      

Opstellen fietspadenplan € 13.613    Plan nw. 
Fietspaden 

Fietspad Dalmsholterweg  € 1.474.786   Verbinding alle 
kernen 

Fietspad Haersolteweg € 226.890     

Fietspad Bosmansweg-Wilhelminalaan   € 80.000   
Uitvoering fietspadenplan    €500.000 € 500.000 Uitvoering nw. 

Fietspaden 

Reconstructie fietspaden € 22.689 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Gem. Dalfsen 

      
Openbaar groen      
Groot onderhoud omgeving Hulsterplas   €23.000  Verbetering paden 

Groot onderhoud Palthebos  € 25.000   Waarborg 
openstelling 
publiek 

Uitv.program.groenstructuurplan € 54.500 € 54.500 € 54.500  Groene imago 
verhogend 

      
R & T      
Div.Recreatieprojecten Overijssels Vechtdal € 9.076 € 9.076 € 9.076 €9.076 Div. Projecten 

Objectbewegwijzering incl. recreatieve  € 90.000   Div. Kernen 
Bevord.uniform.+ 
recreatief-
toeristische 
objecten 

Ontw. wandel- fietsroutes  
(start en eindpunt Dalfsen) 

€ 27.227    Ontw. twee 
wandel, een 
fietsroute 

Uitvoering beleidsplan Recreatie en Toerisme  €35.000 €35.000 €35.000 Diverse projecten 
uit prioriteitenlijst 

      

      
 totaal € 353.995 € 1.738.576 € 1.346.576 € 569.076  

 
 
Begrootte Uitgaven        

     
Subsidie Federatie VVV-Vechtdal  € 24.807 € 25.500 € 26.010 € 26.530 
Bijdrage Regio IJssel Vecht € 14.286 € 14.750 € 15.045 € 15.346 

     

 € 39.093 € 40.250 €41.055 € 4.1876 
     
     

(Bron: Investeringsplan Begroting 2002,2003; Beheersdeel Begroting 2002,2003; Gemeente 
Dalfsen) 
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 BIJLAGE 4 PRIORITEITENLIJST PROJECTEN 

Projecten Omschrijving 
 

Actoren Start 
planvormin
g  

Begin 
uitvoering 

Initiatief 
nemer 

Financiële 
conseque
nties 

Toeristisch 
platform 

Benad   Benaderen toeristische sector en 
midden  middenstand om te komen tot 
toteen  t een toeristisch platform en  fonds         
T fonds R & T.  Gekeken wordt of de                   
de          agrarische ondernemers hierin      
ku          kunnen participeren of dat er een    
een        apart platform moet worden 
opgeri    opgericht. 

gemeente, VVV, 
de drie handels 
verenigingen, 
RECRON, GLTO 

2003 nvt E. Stoit - 

Nieuwe 
toeristische 
fietsroute 
(rondje Dalfsen) 

In overleg met VVV is er een 
concept route opgesteld. Zie 
investeringsplan 2002 nr. 93 

gemeente, VVV, 
ANWB 

2002, eind 
2002 
krediet 
beschikbaa
r stellen 

2003 U.Lauten
bach 

+ 

Welkomst 
borden 

Bij de toegangswegen van de 
Vechtdalgemeenten kunnen nog 
extra borden worden geplaatst. 

Vechtdal 
gemeenten, Regio 
Ijssel Vecht, VVV 

Al geweest Begin 
2003 

U. 
Lautenb
ach 

- 

Nieuwe 
toeristische 
wandelroute 
(rondje Dalfsen)  

Voor de wandelroute is overleg 
met Vrienden van Dalfsen, zij 
maken een voorstel voor een 
route. Gemeente kijkt of hier 
uitvoering aan gegeven kan 
worden. Kredietaanvraag januari 
2003. Zie investeringsplan 2003, 
nr.99. 

gemeente, 
Vrienden van 
Dalfsen, VVV 

Eind 2002 2003  + 

Nieuwe 
toeristische 
wandelroute 
(rondje 
Nieuwleusen) 

Er moet eventueel met PB 
Nieuwleusen en de VVV naar een 
mogelijke route worden gekeken. 
In investeringsplan 2003 zijn voor 
2004 middelen gereserveerd, nr. 
99. 

Gemeente, PB 
Nieuwleusen, VVV 

2003 2004  + 

Bewegwijzering 
(object en 
recreatief) 

Na een inventarisatie door de 
gemeente wat betreft de 
objectbewegwijzering, kan 
opdracht worden verleend voor 
uitvoering. De richtlijnen van de 
provincie en de ANWB worden 
aan gehouden. Uniformiteit in het 
Vechtdal staat voorop. In 
Hardenberg en Ommen is hieraan 
door de ANWB al uitvoering 
gegeven. Zie investeringsplan 
2003, nr. 98:€90.000. 

gemeente, 
objecteigenaren, 
ANWB 

 2003 2004 U. 
Lautenb
ach, H. 
Willemse
n 

+ 

Transferium: 
Stationslocatie 

In het investeringsplan 2003,     
nr. 42 zijn in 2004 hiervoor 
middelen gereserveerd. 

Gemeente 2003 2004 Ruimtelij
ke 
Ordening 
en 
Beheer 
(ROB) 

+ 

Transferium: 
Palthebos 
Nieuwleusen 

Ter ontwikkeling van een 
transferium zal in 2003 
planvorming en in 2004 (of later) 
uitvoering plaatsvinden. Zie 
investeringsplan 2003, nr. 
99,onder meerjaren investering 
2004.  

Gemeente 2003 2004 of 
later 

ROB + 

Wandelroute 
particulier 
grondbezit 
Hoonhorst 

Stichting Stimuland is bezig om 
een haalbaarheidsstudie uit te 
voeren. 

Stimuland,NMO, 
Regio Ijssel Vecht, 
gemeente, 
Plaatselijk Belang 
Hoonhorst 

2002/2003 Hangt af 
van 
haalbaar
heid 

Stimulan
d 

+ 
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Creëren 
Observatie 
punten 

Langs meanders en 
vogelbroedgebieden wordt 
gekeken naar de 
mogelijkheden voor 
observatiepunten. (van 
bankjes tot uitkijktoren) 

Gemeente, 
Waterschap 
Groot Salland, 
Stichting 
landschap 
Overijssel 

2003 e.v. 2003 
e.v. 

  

 
 
Voorwaardenscheppend beleid 

 
 

Oversteekmoge-
lijkheden van 
Vecht uitbreiden  
(fiets- voetveer) 

Fiets- en voetveer vanuit 
routeknooppunt boven de 
Vecht tussen Dalfsen en 
Oudleusen, naar zuidkant 
Vecht (Hessum) locatie: 
Hessumse schipper 
onderzoeken. Zie 
investeringsplan 2003 nr. 99, 
onder meerjareninvestering 
2005. 
 

Gemeente, 
Waterschap 
Groot Salland, 
Rijkswaterstaat 

2005 Hangt af 
van 
haalbaar
heid 

 + 

Actualiseren 
kampeervergun- 
ningen 

Er is een extern adviseur 
benaderd voor het 
actualiseren van de 
kampeervergunningen/ 
ontheffingen  en vrijstellingen. 

Gemeente, 
extern adviseur 

2003 2003 E.Stoit + 

Voorwaarden-
scheppend Beleid 

Omschrijving Actoren Tijdpad Financiële 
consequenties 

Versterken 
regionale 
samenwerking 

Het instandhouden van deelname 
van de gemeente in de 
‘Stuurgroep Overijssels Vechtdal’, 
regio Ijssel Vecht en 
Vecht/Regge. Het voorzitterschap 
stuurgroep Overijssels Vechtdal 
ligt voor 2002-2004 bij Dalfsen. In 
begroting 2003 is €22.000 
opgenomen. 

 Vechtdal 
gemeenten, Regio 
Ijssel Vecht, VVV, 
ondernemers 

Doorlopend + 

Uitvoeringspro-
gramma Vechtdal 

In het uitvoeringsprogramma zijn 
de volgende projecten 
opgenomen: Natuurkatern, 
Monnikenspoor, Riddersporen, 
Onderzoek Cultuurtoerisme, 
Nieuw beleid. Zie investeringsplan 
2003, nr.97, 2003-2006: € 9.000 
per jaar. 

Vechtdal 
gemeenten, Regio 
Ijssel Vecht, VVV 

Doorlopend + 

Stimuleren 
agrotoerisme 
 

Pro- actieve opstelling ten 
aanzien van nieuwe initiatieven. 
Stimuleren ontwikkeling 
dagrecreatie op en vanuit het 
agrarisch bedrijf. 

Gemeente, 
Ondernemers 

doorlopend - 

Alternatieve 
verblijfsaccommod
atie- segmenten 
stimuleren 
 

Ruimte bieden aan 
ontwikkelingen als 
overnachtingen in karakteristieke 
panden als boerderijen, 
monumenten, industrieel erfgoed 
en herbergen. 

Gemeente, 
ondernemers 

doorlopend - 

Duurzaam 
Toerisme  
 

Stimuleren van de ontwikkeling 
van een groen recreatiebedrijf 

Gemeente, 
Ondernemers 

doorlopend - 

Onderhouden 
fietsroutes 

In de begroting is voor het 
onderhoud geld opgenomen. 

gemeente doorlopend + 
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