Toeristische klankbordgroep: een blik op de toekomst
14 oktober 2008
‘De gemeente Dalfsen heeft een centrale ligging ten opzichte van andere toeristische gebieden
(Zwolle en andere gemeenten van Vechtdal Overijssel). Het heeft een gevarieerd landschap met
cultuurhistorische elementen, zoals de aanwezige landgoederen en monumentale panden. Het
gevarieerde landschap komt tot uitdrukking in een open en weids landschap ten noorden van de
Vecht en een meer besloten en bosrijk landschap ten zuiden van de Vecht. Juist deze gevarieerdheid
van het landschap maakt het interessant voor met name fietsers en wandelaars. Binnen de gemeente
wordt goed ingezet op kunst en cultuur. Tevens zijn er diverse campings en mogelijkheden voor
agrotoerisme, waaronder kamperen bij de boer, aanwezig.
Ten opzichte van de andere Vechtdalgemeenten onderscheidt Dalfsen zich door het minder massale
karakter van toerisme en de aanwezigheid van de vele landgoederen. Ook is in de gemeente relatief
veel kunst aanwezig. De kansen die er liggen voor de soorten toerisme anders dan massatoerisme,
worden echter nog niet optimaal benut. Ook de secundaire voorzieningen kunnen wat kwaliteit betreft
worden verbeterd en uitgebreid’.
(imagoschets Groen genieten, september 2004)

Dalfsen: bewust genieten
Recreatieve en toeristische mogelijkheden zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de gemeente. Door
de aanwezigheid van een interessante verscheidenheid aan recreatieve mogelijkheden trekken
inwoners van de gemeente Dalfsen erop uit. Buiten zijn is goed voor de gezondheid, brengt mensen in
contact met elkaar en laat mensen de omgeving beleven, waardoor ze bewuster omgaan met
diezelfde leefomgeving. Bewustwording van de schoonheid en het unieke van de eigen leefomgeving
is daarnaast een belangrijke stap in het duurzaam omgaan met de omgeving. Ook de bezoekers van
buiten de gemeente kunnen goed genieten van de unieke Dalfser omgeving.

Dalfsen: ruimte voor ondernemen
De recreatieve infrastructuur is van grote waarde voor de inwoners maar tegelijkertijd ook een
noodzaak voor de ontwikkeling van het toerisme. Toerisme beperkt zich niet alleen tot inkomsten voor
bijvoorbeeld een camping of een hotel. Veel andere ondernemers profiteren ook van de komst van
toeristen naar Dalfsen. Denk daarbij aan de supermarkt of de horecaondernemer.
Daarnaast is het van economisch belang dat de inwoners van de gemeente Dalfsen hun vrije tijd zo
veel mogelijk doorbrengen in hun eigen gemeente.
Ondernemers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze vrijetijdseconomie, immers
recreanten en toeristen kunnen pas geld besteden als er ook zaken zijn waaraan zij hun geld
kunnen/willen besteden. De creativiteit van ondernemers wordt gestimuleerd door een positief
ondernemersklimaat, waarbij kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is.

Dalfsen: doen!
Op dit moment is er een verschuiving zichtbaar waarbij de werkende bevolking steeds minder tijd
heeft voor recreatie terwijl er een groeiende groep van gezonde en welgestelde senioren ontstaat die
wel tijd beschikbaar hebben om (actief) te recreëren. Het laat zich aanzien dat deze trend tot 2020 zal
voortduren.
De balans tussen mensen (sociaal), omgeving (ecologisch/natuur) en welvaart (economisch) moet
niet uit het oog verloren worden. Zo is de natuurlijke gesteldheid van een gebied en de invloed van de
mens vroeger, nu, maar ook in de toekomst bepalend voor de ontwikkelingen in het gebied. De
gemeente Dalfsen kenmerkt zich door een authentiek karakter. Dit karakter moet behouden worden,
maar sluit ontwikkelingen niet uit, integendeel. Door oog te hebben voor de eigenheid van een gebied,
wordt het beste van een gebied naar boven gehaald en wordt de omgeving beleefbaar(der) voor de
inwoners en bezoekers van de gemeente Dalfsen. Door specifiek in te zetten op bepaalde
speerpunten, gecombineerd met de sterke punten van een gebied, is de aantrekkelijkheid van de
gemeente Dalfsen uit te bouwen en beter te vermarkten. Een voorbeeld van een bepalend element is
de Vecht.

Dalfsen: dichtbij
De kwaliteit en betekenis van de gemeente Dalfsen wordt benadrukt door haar ligging bij Zwolle. Er
kan een sterkere wisselwerking uitgaan tussen de stedelijke omgeving en landelijke omgeving.
Stedelijke voorzieningen, maar ook voorzieningen tijdens koude en gure dagen zijn voor Dalfsen
binnen handbereik, terwijl de recreant en toerist in Zwolle in Dalfsen terecht kan om actief te genieten
in een landelijke omgeving.
Door de regionale werkgelegenheidsfunctie van Zwolle, kan Dalfsen sterker inzetten op haar
woonfunctie en het belang van een prettige leefomgeving. Oftewel kansen voor de vrijetijdseconomie.
Gelijktijdig is het van belang dat de faciliteiten om vanuit de regio in Zwolle te komen, worden
uitgebreid. Dalfsen moet inzetten op behoud van haar jonge(re) inwoners, zodat deze in de toekomst
blijven wonen en recreëren in de gemeente Dalfsen.
Naast de kans om duidelijk meer in te zetten op recreanten van dichtbij (Vechtdal en Zwolle), blijven
ook toeristen van verderaf belangrijk om het toeristisch potentieel van de gemeente Dalfsen op peil te
houden.

