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Het Harddraverspark is al geruime tijd in beeld voor 
herontwikkeling. De binnenstad van Dokkum heeft een 
kwetsbare positie als levendig en bruisend centrum binnen de 
Lauwersmeerregio. Dat is één van de aanleidingen voor 
gemeente en provincie om de aanloopgebieden naar de 
binnenstad, zoals het Harddraverspark, om te vormen tot 
krachtige trekkers voor de binnenstad. Daarnaast mist de 
Lauwersmeerregio bovenregionale recreatieve trekker(s), welke 
bezoekers trekken om de vele recreatieve investeringen in de 
regio beter te laten renderen. Voor de versterking van de 
sociaaleconomische positie van de regio willen gemeente en 
provincie kansen benutten om meer werkgelegenheid in de 
recreatiesector te creëren.

In 2008 is de Structuurvisie Bundelingsgebied opgesteld, waarin 
het Harddraverspark is benoemd als verandergebied. Er werd 
voorgesteld de sporthal en de sportvelden te verplaatsen naar het 
Tolhuispark zodat ruimte werd gemaakt voor een nieuw gebruik. 

herontwikkeling van het Harddraverspark opnieuw aan bod, dit 
keer beredeneerd vanaf het water. Als uitwerking van 
bovenstaande visies is in 2016 de ontwikkelingsvisie Dokkum Oer 
de Grêft gemaakt. In deze visie staat over het Harddraverspark: 
‘Het mist samenhang en een groene parkkwaliteit’.

Op dit moment is de gemeente Noardeast-Fryslân bezig met het 
project “Ontwikkeling Harddraverspark en Tolhuispark”. Dit project 
heeft als doel te komen tot een gedragen ontwikkelrichting voor 
beide parken, waarbij in het Harddraverspark ruimte wordt 
vrijgespeeld voor toeristisch-recreatief gebruik. 

Een hoogwaardige invulling van het Harddraverspark is niet 
alleen voor bezoekers van belang, maar zal ook de 
aantrekkingskracht van Dokkum voor inwoners versterken. De 
aanwezigheid van verschillende grote recreatieparken in de 
Lauwersmeerregio (zoals Landal Esonstad) en 
overnachtingsmogelijkheden in de omgeving van Dokkum maakt 
dat een nieuw Harddraverspark zonder meer een positief effect 
zal hebben op bestedingen in de stad. Bezoekers gaan dan 
bewust een dag naar Dokkum. Een trekker in de stad zal ook tot 
meer behoefte aan nieuwe overnachtingsplaatsen kunnen leiden. 

U heeft ons gevraagd u te helpen bij het ontwikkelen van een 
toekomstbeeld voor het Harddraverspark door te onderzoeken 
welke toeristisch-recreatieve invullingen kansrijk zijn voor het 
park. In voorliggend rapport hebben we onze belangrijkste 
bevindingen weergegeven. 
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U heeft de volgende concrete vraag bij ons neergelegd:

Hoe kan de kans die de ontwikkeling van het Harddraverspark 
biedt worden benut om extra bezoekers naar de binnenstad te 
trekken en daar langer vast te houden? Aan welke toeristisch-
recreatieve invulling is behoefte vanuit bezoekers, inwoners en 
ondernemers? Welke voorzieningen passen hierbij en kunnen 
zorgen voor een versterking van de binnenstad van Dokkum?

Daarnaast wilt u een antwoord op onderstaande deelvragen:  
 Hoe verhoudt het Harddraverspark zich tot andere 

(stads)parken en welke inspirerende voorbeelden zijn er te 
noemen voor de invulling van een park met een 
publieksaantrekkende werking?

 Waarmee kan Dokkum zich onderscheiden en welke 
toeristisch-recreatieve invulling vormt een aanvulling op het 
aanbod in de regio?

 Welke trends zijn er en hoe kan deze nieuwe invulling daarop 
inspelen?

 Wat is de samenhang met andere voorzieningen in de regio?
 Welke doelgroepen horen hierbij?
 Welke functies sluiten hierop aan en dragen bij aan de 

economische vitaliteit van het gebied als geheel?

U heeft nog enkele belangrijke uitgangspunten aan ons 
meegegeven, namelijk:
 Het gebied krijgt in de basis een groene invulling. Rode en 

blauwe functies staan ten dienste van het gebruik.
 Er wordt een functionele relatie gelegd met de binnenstad, het 

omliggende water en de vaarverbinding langs de Súd Ie.
 De nieuwe invulling heeft een vitaal karakter en een duidelijke 

en aantoonbare meerwaarde voor de stad Dokkum.
 De advisering is gebaseerd op kennis en (markt)onderzoek, 

maar is ook inspirerend, creatief en meedenkend.
 En u heeft ons verzocht specifiek te kijken naar een 

dagrecreatie invulling met een grote aantrekkingskracht 
gericht op een afzetmarkt tot 1,5 uur rijden van Dokkum. 

In afstemming met u hebben we de exacte definitie van het 
onderzoek en plan van aanpak bepaald. Vervolgens hebben we 
op basis van deskstudie informatie opgehaald over trends en 
ontwikkelingen in de sector, feiten en cijfers en de vraag- en 
aanbodanalyse uitgevoerd. Daarna hebben we aan de hand van 
een benchmark +/- 15 inspirerende voorbeelden van invullingen 
van parken uit binnen- en buitenland onderzocht. De selectie 
hebben we samen met u gemaakt.   

Het resultaat is deze bondige en beeldende weergave van de 
belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek en voorbeelden van 
mogelijke kansrijke invullingen voor het Harddraverspark. 
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Het rapport is opgedeeld in hoofdstukken. Allereerst delen we in 
hoofdstuk 2 (achtergronden) enkele argumenten die 
onderbouwen waarom een toeristisch- recreatieve invulling van 
het Harddraverspark kansrijk is en wat deze invulling in potentie 
kan opleveren. In hoofdstuk 3 gaan we hier dieper op in door aan 
de hand van vier inspirerende voorbeelden uit binnen- en 
buitenland in beeld te brengen wat de effecten kunnen zijn van 
een nieuw te realiseren toeristisch- recreatieve trekker. Niet alle 
geschetste voorbeelden zijn één op één vergelijkbaar met het 
Harddraverspark, maar het geeft wel meer gevoel bij de kansen 
die een toeristisch-recreatieve invulling kan opleveren voor 
Dokkum en omgeving. Vervolgens delen we in hoofdstuk 4, 5 en 6 
de andere resultaten uit het bronnenonderzoek en deskresearch. 
Onderverdeeld in:

Hoofdstuk 4: Inzicht in de vrijetijdssector
Daarin beantwoorden we vragen, zoals: ‘Hoeveel overnachtingen 
en dagjes uit worden op dit moment doorgebracht in (Noordoost) 
Fryslân?’ en brengen we een aantal kenmerken van 
dagactiviteiten in beeld die vergelijkbaar zijn met mogelijke 
ontwikkelingen in het Harddraverspark. 

Hoofdstuk 5: Vraag en aanbod
In hoofdstuk 5 hebben we aan de hand van een vraag- en 
aanbodanalyse in beeld gebracht hoeveel toeristisch- recreatieve 
trekkers er in Noord-Nederland en Noordoost Fryslân zijn en op 
welke doelgroepen deze trekkers met name aantrekkingskracht 
hebben? 

Welke doelgroepen vinden al voldoende aanbod in 
Noord-Nederland en de regio en waar zitten kansrijke 
ontwikkelmogelijkheden?

Hoofdstuk 6: Inspiratie: voorbeelden van parken
Tot slot hebben we in hoofdstuk 6 de belangrijkste bevindingen 
uit de benchmark weergegeven. Daarbij hebben we gekeken naar 
voorbeelden van parken uit binnen- en buitenland die kunnen 
worden ingedeeld in drie verschillende schaalniveaus, namelijk:

Parken die met name aantrekkingskracht hebben op:
 Schaalniveau 1: lokaal tot regionaal, met een gemiddelde

reisafstand van bezoekers (inwoners en toeristen) tot 20 
kilometer; 

 Schaalniveau 2: bovenregionaal tot provinciaal, met een 
gemiddelde reisafstand tot 35 kilometer; 

 Schaalniveau 3: provinciaal tot (inter)nationaal, met een 
gemiddelde reisafstand tot 55 kilometer. 

Deze schaalniveaus kunnen ook worden vertaald naar 
ambitieniveaus, waarbij schaalniveau 3 het meest ambitieus is. 

In hoofdstuk 7 hebben we de belangrijkste conclusies bondig 
weergegeven en we sluiten af met onze aanbevelingen in 
hoofdstuk 8. 
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De tijd is meer dan ooit tevoren rijp, want de vrijetijdssector is volop in ontwikkeling. Toerisme speelt een 
steeds grotere rol binnen de Nederlandse economie. Zo is de toeristische sector de afgelopen tien jaar sneller 
gegroeid dan de Nederlandse economie als geheel (bron: NBTC-NIPO research, 2018). De komende jaren zal 
deze groei verder toenemen. 

Landelijk wordt gewerkt aan het beter spreiden van toeristen over Nederland: Nederland overal aantrekkelijk 
(bron: Perspectief 2030, 2018). Door toekomstige bezoekers beter te verdelen over Nederland profiteren meer 
regio’s en bewoners, van de waarde van bezoek. De provincie Fryslân (Position Paper, 2018) en samenwerkende 
gemeenten in de regio Noordoost Fryslân (de gemeenten Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel) zien deze kans en zetten de komende jaren stevig in op toeristisch- recreatieve ontwikkeling. 
Met als doel in 2030 50% groei in binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in Noordoost Fryslân t.o.v. 
2018. Er wordt ingezien dat toerisme een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economie en leefbaarheid. 
In de nieuwe toeristisch- recreatieve visie (2019) van Noordoost Fryslân wordt daarbij Dokkum concreet 
genoemd als belangrijke trekpleister. Een trekpleister die nog vraagt om ontwikkeling – betere beleefbaarheid –
om de aantrekkingskracht te vergroten.  

Het Harddraverspark is bij uitstek een geschikte locatie voor toeristisch- recreatieve ontwikkeling. Door de 
directe verbinding met het centrum van Dokkum kan een toeristisch- recreatieve invulling van het park meteen 
een stevige impuls geven aan het centrum, zoals voorbeelden elders uit het land en buitenland al hebben 
aangetoond (zie hoofdstuk 3).
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De komst van toeristen en recreanten geeft de lokale economie een impuls. Een gemiddelde recreant geeft 
€24,52 uit per persoon aan een dagje uit met een duur van minimaal 2 uur. Daar zitten o.a. de vervoerskosten 
en uitgaven tijdens het dagje uit (entree, horeca, winkels) in. Dat betekent voor Dokkum bijna 2 miljoen euro 
aan extra inkomsten bij jaarlijks +/- 80.000 bezoekers in het Harddraverspark. En 80.000 extra bezoekers per jaar 
kan al een enorme impuls geven aan het centrum van Dokkum (bron: CVTO, 2018). 

Meer gasten in de horeca, bloeiende evenementen, een lokale bakker die zijn deuren open kan houden omdat 
ook toeristen tot de afzetmarkt kunnen worden gerekend en meer bedrijven die indirecte diensten als 
schoonmaak, fietsenonderhoud, beveiliging of catering leveren. Toerisme en recreatie stimuleert niet alleen de 
economie, maar verhoogt ook de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een bestemming. Denk aan de 
duizenden kilometers aan fiets- en wandelroutes, het winkelaanbod, evenementen en attracties. Zonder 
toeristen en recreanten kunnen de inwoners van Dokkum en omgeving niet profiteren van zoveel aanbod. 
Toerisme en recreatie zorgt voor reuring en creëert een aantrekkelijke woonomgeving. Een positief toeristisch 
en recreatief imago vergroot de aantrekkelijkheid van de streek voor nieuwe inwoners en investeerders. 
Daarmee levert de vrijetijdssector een niet te onderschatten bijdrage aan het lokale vestigingsklimaat. 

Zie hoofdstuk 4 voor meer inzichten in de vrijetijdssector. 
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Dokkum is één van de elf steden van Fryslân en heeft een regionale verzorgingsfunctie voor Noordoost Fryslân. 
Dokkum telt 12.600 inwoners in 2019. Dankzij de in 2016 opgeleverde Centrale As (N356), een vierbaans-
autoweg, is Dokkum aanzienlijk beter bereikbaar geworden. Dokkum ligt verder weg dan de andere Friese 
Elfsteden, die zich meer in het (zuid)westen bevinden. 

De stad geniet veel bekendheid als keerpunt in de Elfstedentocht en dankzij Bonifatius, die in 754 nabij Dokkum 
is vermoord. In 1298 kreeg de stad de bijbehorende rechten en speelde tijdens de tachtigjarige oorlog een 
belangrijke rol. Na het aansluiten bij de Unie van Utrecht in 1579 begint een periode van relatieve rust. In 2004 is 
het 1250-jarige bestaan van de stad gevierd. 

Dokkum heeft een oude binnenstad met een hoge cultuurhistorische waarde, die een aantrekkingskracht 
uitoefent op toeristen en recreanten. De stad telt ruim 140 rijksmonumenten zoals het Stadshuis, het 
Admiraliteitshuis, twee historische windmolens en de Waag. Het centrum van Dokkum heeft veel winkels en 
kent een aantal terugkerende festivals zoals de Admiraliteitsdagen. Er lopen diverse vaarroutes van en naar 
Dokkum, waarmee ook het Harddraverpark te bereiken is. Dokkum wordt steeds vaker bezocht door de 
waterrecreant waarvoor aanlegvoorzieningen zijn gemaakt aan het Kleindiep. Het is vooral druk in Dokkum in 
het toeristenseizoen en tijdens de festivals, daarbuiten is het redelijk rustig. 

Het Harddraverspark ligt direct naast het stadscentrum en wordt enkel gescheiden door de Hardridersgracht. 
Twee bruggen aan de westkant van de binnenstad verbinden de stad met het Harddraverspark. Een groot stuk 
grond aan de rand van een cultuurhistorische binnenstad biedt veel kansen om bij te dragen aan de ambitie 
om de toerist langer in Dokkum te laten verblijven. 
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Het effect van een toeristische trekker van formaat kan zeer groot 
zijn. Het bekendste voorbeeld hiervan is de realisatie van het 
Guggenheim museum in Bilboa, Spanje. Het effect van het nieuwe 
museum op de economie en leefbaarheid van de stad Bilbao en de 
omliggende regio was zo groot, dat positieve effecten van 
toeristisch- recreatieve ontwikkelingen wereldwijd inmiddels 
worden omgeschreven als ‘het Bilboa-effect’.

In navolging van Bilbao zijn verschillende initiatieven in de wereld 
gerealiseerd die ook een groot effect hebben op de directe 
omgeving, zowel sociaal, economisch als cultureel. 

Op de volgende pagina’s hebben we vier initiatieven uitgelicht en 
kort weergegeven wat het effect op de omgeving is geweest. 
Effecten die mogelijk ook in Dokkum kunnen ontstaan bij de 
realisatie van een nieuwe toeristisch- recreatieve trekpleister in het 
Harddraverspark. 
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Het Bilbao-effect is het fenomeen, waarbij een stad door de bouw van een 
toeristische trekker uitgroeit tot een stad van grotere waarde. Het effect is 
vernoemd naar de gelijknamige stad in Spanje, waar in 1997 het door Frank Gehry
ontworpen Guggenheimmuseum werd geopend. 

In de jaren ’80 en begin jaren ’90 sloten staalfabrieken en havens hun deuren in 
Bilbao, waardoor de werkloosheid toenam tot 25%. Om dit tij te keren, werd het 
‘Guggenheim-project’ geïnitieerd. Het museum moest functioneren als motor voor 
de economie en het symbool zijn voor economische en stedelijke hernieuwing. 

De initiële kosten voor het bouwen van het museum bedroegen 100 miljoen dollar 
voor de Baskische overheid. Rond 2000 zorgde het museum jaarlijks voor 
ongeveer €150 miljoen euro aan extra inkomsten voor de stad en €26 miljoen aan 
belastingen, waardoor de bouw van het museum in drie jaar werd terugverdiend. 
Ook zorgde het museum voor zo’n 4.500 extra banen in de stad en gaf het de 
toeristische sector in en rond de stad een enorme impuls.

De Bilbao-casus heeft veel steden geïnspireerd om een soortgelijk effect te 
bereiken, waaronder Louvre Lens  (volgende pagina) en dichterbij huis de 
ontwikkeling van Parkstad Limburg, waar een voormalig ‘grijs’ kolenindustrie-
gebied is getransformeerd naar een bloeiende groene stadsregio met meerdere 
toeristische trekpleisters, zoals een indoor skibaan en musea. 
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Het Louvre Lens-museum is een gedecentraliseerde tak van het Louvre van Parijs, 
gevestigd in het centrum van het oude mijnstadje Lens (Noord Frankrijk). 
Het museum is gebouwd temidden van een park van zo’n 20 hectare en kent rond 
de 450.000 bezoekers per jaar. Hiervan is 85% afkomstig uit Frankrijk en 91% uit 
een straal van ongeveer 1,5 uur reisafstand. 

Het museum is een uitvloeisel van een regionaal cultureel innovatiebeleid met 
enerzijds de ontwikkeling van het culturele aanbod en anderzijds economische 
ontwikkeling als doel. De ontwikkeling van het museum in deze stad vond zijn 
inspiratie in het Bilbao-effect en heeft inmiddels gezorgd voor een direct 
werkgelegenheid van 120 tot 150 personen en heeft in 6 jaar € 120 miljoen aan 
directe economische opbrengsten opgeleverd.

Louvre Lens is voor het grootste deel gefinancierd door de overheid - zowel lokaal 
(12%), regionaal (59%), nationaal (4%) als Europees (20%) – in totaal 95%.
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Het Swarovski Crystal World in Wattens (Tirol) is een combinatie van een park, 
kunstmuseum, winkel en horeca. De glazen kristallen van Swarovski staan 
centraal, waarmee creatieve concepten zijn uitgewerkt over het hele terrein. Sinds 
de opening in 1995 hebben bijna 15 miljoen bezoekers het park bezocht en daar 
komen elk jaar 600.000 bezoekers bij. 26% van de bezoekers komt uit Duitsland, 
13% uit Oostenrijk, 11% uit Italië, 8% uit India en 5% uit China. 

De bewoners van Tirol zijn erg trots op ‘hun’ attractie: 70% associeert Crystal 
Worlds met een stukje Tirols thuisland. De attractie heeft naast economische 
effecten daarmee een belangrijk maatschappelijk en cultureel effect teweeg 
gebracht. 97,3% van de inwoners van Tirol kent Crystal Worlds en bijna 70% heeft 
het al bezocht. Meer dan 85% van inwoners van Tirol is trots op Swarovski Crystal 
Worlds. 
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In 2001 opende aan de rand van de binnenstad van Roermond een Outlet Center. 
Hoewel de komst van het Outlet Center in eerste instantie voor veel commotie 
zorgde bij (vooral) de winkeliers in de binnenstad die vreesden voor hun klandizie, 
bleek al snel dat 40% van de bezoekers ook een bezoek aan de binnenstad 
brachten. En aangezien het Outlet Center zo’n 8 miljoen (inter)nationale bezoekers 
per jaar trekt (2018), gaat dat om een aanzienlijke extra publieksstroom van circa 
3,2 miljoen mensen per jaar. Vooral de ligging  ten opzichte van het centrum en de 
infrastructurele verbinding tussen het Outlet Center en de binnenstad, zorgt voor 
deze synergie met de ‘oude’ binnenstad. 

Met de komst van het Outlet Center zijn ruim 1.000 extra banen gecreëerd en 
daarmee is de werkloosheid in Roermond gedaald van zo'n 17% aan het begin van 
deze eeuw naar het (toenmalig) landelijk gemiddelde van 8%. 
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De bestedingen van zowel dag- als verblijfsgasten 
bedragen jaarlijks in Nederland tientallen 
miljarden euro’s. Daarnaast is de toeristische 
sector een banenmotor voor Nederland met 
593.100 banen in 2018 (7% van het totaal).

In dit hoofdstuk geven we meer inzicht in het 
belang en effect van de vrijetijdssector voor 
Nederland, Fryslân en Noordoost Fryslân door 
enkele feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen op 
een rij te zetten. Daarnaast geven we meer inzicht 
in de ‘dagjes uit markt’.
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 In 2018 werden in totaal 75 miljoen vrijetijdsactiviteiten in 
Fryslân ondernomen. Daarmee vinden 4% van alle 
vrijetijdsactiviteiten in Nederland plaats in Fryslân. In 2015 
waren dit ‘slechts’ 57 miljoen activiteiten, dus een toename 
van +/- 32%.

 De meest ondernomen dagrecreatie activiteiten in Fryslân 
zijn: 

 Watersport, zoals varen met een bootje, vissen en 
recreëren aan het water. 

 Buitenrecreatie, zoals wandelen, fietsen en recreëren 
niet aan het water. 

 Bezoek evenementen.
 Ongeveer 75% van alle dagjes uit vinden plaats in een straal 

van 20 kilometer vanaf het huisadres. Eigen inwoners zijn dus 
verreweg de belangrijkste recreanten voor een regio. In de 
regio Noordoost Fryslân wonen +/- 124.000 mensen.

Kortom: dagrecreatie groeit in Fryslân. De belangrijkste recreant 
is de eigen inwoner. De afzetmarkt in Noordoost Fryslân is 
redelijk beperkt. 

Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), NBTC-NIPO research, 
2018 en 2015.

 In 2018 brachten 1,8 miljoen binnen- en buitenlandse gasten 
ongeveer 6 miljoen overnachtingen door in de provincie 
Fryslân. 

 Ter vergelijking: jaarlijks worden ongeveer 8 miljoen 
overnachtingen doorgebracht op de Veluwe, ongeveer 7 
miljoen in Drenthe en 1,8 miljoen in Groningen.

 Ten opzichte van 2012 ontving de provincie Fryslân in 2018 
19% meer gasten en werden 19% meer overnachtingen 
doorgebracht.

 Ter vergelijking: landelijk was de groei in 2018 t.o.v. 2012 
+32% gasten en +25% overnachtingen. De provinciale groei is 
dus minder sterk dan de landelijke groei en daarmee neemt 
het aandeel van Fryslân op het totaal van Nederland licht af. 

 In de regio Noordoost Fryslân vinden jaarlijks ongeveer 
600.000 overnachtingen van binnen- en buitenlandse gasten 
plaats. Een aandeel van 10% ten opzichte van Fryslân totaal.  

Kortom: het toerisme groeit in Fryslân, maar minder sterk dan 
de landelijke groei. Het aandeel van Noordoost Fryslân is nog 
beperkt. 

Bron: Statistiek Logies Accommodaties (SLA), CBS, 2019. 
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In onderstaande tabel hebben we voor een aantal dagactiviteiten – die overeenkomen met mogelijke invullingen voor het 
Harddraverspark – uitgezocht hoe lang de gemiddelde duur van een activiteit is, hoeveel kilometer men gemiddeld bereid is af te 
leggen om bij de activiteit te komen, de gemiddelde uitgaven per persoon per activiteit en hoeveel % van de activiteiten binnen de 
eigen gemeente worden ondernomen. Bron: ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), NBTC-NIPO research, 2018. 

Sier- en heemtuin 1 uur en 56 minuten 21,8 kilometer € 5,30 p.p. per activiteit 72%

Speeltuin / indoor speeltuin / 
trampolinepark

2 uur en 12 minuten 15 kilometer € 4,10 p.p. per activiteit 57%

Monument / 
bezienswaardigheid 

1 uur en 54 minuten 38,8 kilometer € 5,70 p.p. per activiteit 80%

Recreëren (zonnen, luieren, 
barbecueën, picknicken e.d.)

3 uur en 24 minuten 23 kilometer € 3,60 p.p. per activiteit 50%

Attractiepark / pretpark 5 uur en 54 minuten 55,8 kilometer € 22,50 p.p. per activiteit 92%
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De reisafstand in kilometers die men gemiddeld bereid is af te 
leggen voor de dagrecreatie voorzieningen die we hebben 
weergegeven op de voorgaande pagina hebben we om Dokkum 
getekend. De grootste cirkel geeft de maximale reisafstand van 
1,5 uur rijden tot Dokkum aan. Overigens is hierbij de 
gemiddelde reisafstand naar verwachting vergelijkbaar met de 
bruine cirkel. 
Voor een attractiepark zijn recreanten bereid de meeste afstand 
te overbruggen: +/- 55 kilometer gemiddeld. 

Het doel om bezoekers tot 1,5 uur reisafstand naar Dokkum te 
trekken is ambitieus, maar niet onmogelijk. De gemiddelde 
reisafstand is naar verwachting ongeveer vergelijkbaar met de 
gemiddelde afstand die men bereid is af te leggen voor een 
attractiepark. Om dat te realiseren moet de nieuwe invulling van 
het Harddraverspark wel een bijzondere aantrekkingskracht 
hebben of een unieke status, zoals ‘de grootste van Nederland’, 
een bijzonder museumstuk die nergens anders wordt 
tentoongesteld of een activiteit die elders in Nederland 
nauwelijks kan worden ondernomen. 

Cirkel 1: gemiddeld +/- 20 
kilometer tot Dokkum

Cirkel 2: gemiddeld +/- 35 
kilometer tot Dokkum

Cirkel 3: gemiddeld +/- 55 
kilometer tot Dokkum
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Cirkel: gemiddeld +/- 55 
kilometer tot Utrecht

Trekken we dezelfde cirkel van +/- 55 kilometer 
gemiddelde reisafstand voor een attractiepark 
rondom de stad Utrecht dan zien we in vergelijking 
met Dokkum een veel grotere potentiele afzetmarkt 
met o.a. enkele grote steden, zoals Amsterdam en 
Amersfoort binnen de cirkel. 

In vergelijking met Utrecht is de directe afzetmarkt 
van Dokkum beperkt o.a. door de lage bevolkings-
dichtheid (+/- 124.000 inwoners) en een beperkt 
aantal grote steden in de directe nabijheid. Uit 
onderzoek (CVTO, 2018) blijkt dat de directe 
omgeving de belangrijkste afzetmarkt is, ook voor 
grotere attracties, dus de beperkte omvang van de 
directe afzetmarkt maakt het behalen van 
voldoende bezoekvolumes gecompliceerder en 
daardoor de risico’s groter. 
Dat pleit voor een invulling in het Harddraverspark 
die in ieder geval aantrekkingskracht heeft op de 
inwoner uit de omgeving.  
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De vrijetijdssector in Nederland is volop in 
ontwikkeling en sterk aan het groeien. Met name 
het inkomend toerisme neemt naar verwachting 
de komende jaren fors toe. Ook het binnenlands 
toerisme neemt toe, maar minder explosief. NBTC 
Holland Marketing verwacht een stijging van 
ongeveer 19 miljoen buitenlandse gasten nu 
(2018) naar +/- 29 miljoen in 2030 in Nederland. 
Een stijging van ongeveer 50%. Minder 
voorzichtige prognoses laten een nog sterkere 
groei zien.

Er komt behoorlijk wat op Nederland af qua groei 
van toerisme. De vraag is hoe je daar als 
bestemming van kan profiteren. Belangrijk bij het 
aantrekken van toeristen is dat een bestemming 
over voldoende ‘reasons to travel’ beschikt; 
trekkers, belevingen. Met een nieuwe invulling in 
het Harddraverspark kan daarop in worden 
gespeeld. 
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 Het toerisme groeit sterk in Fryslân, echter minder sterk dan de landelijke groei. 
Het aandeel van Noordoost Fryslân op het totaal aantal binnen- en 
buitenlandse gasten en overnachtingen in Fryslân is met 10% op dit moment 
nog beperkt. 

 Dagrecreatie groeit in Fryslân. De gemiddelde reisafstand die Nederlandse 
recreanten afleggen voor een bezoek aan een activiteit is beperkt. Voor 
attracties wordt in verhouding de grootste gemiddelde reisafstand afgelegd: +/-
55 kilometer. Naar verwachting komt deze gemiddelde afstand van 55 
kilometer overeen met een maximale reisafstand van 1,5 uur. Het doel om 
bezoekers tot 1,5 uur reisafstand naar Dokkum te trekken is ambitieus, maar 
niet onhaalbaar. 

 De directe herkomstmarkt van Dokkum is beperkt qua omvang o.a. door de 
lage bevolkingsdichtheid (+/- 124.000 inwoners) en slechts enkele grote steden 
in de directe nabijheid. Uit onderzoek (CVTO, 2018) blijkt dat de directe 
omgeving de belangrijkste herkomstmarkt is , zelfs voor grotere attracties, dus 
de beperkte omvang van de directe herkomstmarkt maakt het behalen van 
voldoende bezoekvolumes mogelijk gecompliceerder en daardoor de risico’s 
groter. 

 Er wordt landelijk verzocht om Nederland overal aantrekkelijk te maken, zodat 
meerdere regio’s kunnen profiteren van de komst van toeristen en recreanten. 
Daarvoor is de doorontwikkeling van bestaande en realisatie van nieuwe 
initiatieven noodzakelijk.
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 De leefstijlsegmentatie van de eigen inwoner (lokale vraag) 
en de vraag in het verzorgingsgebied van maximaal 1,5 uur 
reisafstand van Dokkum.

 Helaas zijn er geen actuele leefstijlgegevens beschikbaar van 
het profiel van de vakantieganger in (Noordoost) Fryslân. 

 De toeristische trekkers in een straal tot 1,5 uur reisafstand 
rond Dokkum met een grote dagrecreatieve aantrekkings-
kracht (>80.000 bezoekers per jaar beschouwen we als ‘grote 
trekkers’). We hebben een grens van +/- 80.000 bezoekers 
gekozen om een ‘trekker’ te definiëren, omdat we zien dat de 
dagrecreatie ‘trekkers’ in Noord-Nederland met een 
bovenregionale aantrekkingskracht allemaal minimaal 
80.000 bezoekers per jaar ontvangen – het aanbod.

 De aantrekkingskracht van de voorzieningen in de directe 
omgeving van Dokkum – het (lokale) aanbod. 

 Daarbij hebben we eveneens gekeken hoe het aanbod 
aansluit bij de vraag. Met andere woorden: welk aanbod is 
voor welke doelgroepen interessant.

 Met deze analyse wordt inzicht verkregen in de ‘ruimte’ in de 
markt op grond waarvan een gefundeerde keuze gemaakt 
kan worden voor de toekomstige invullingen(en) van het 
Harddraverspark.
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In dit onderzoek maken we gebruik van de Leefstijlvinder, ontwikkeld door SAMR Marktvinders in opdracht van negen provincies.
De leefstijlen geven inzicht in het gedrag, waarden en behoeften van recreanten en toeristen op basis van psychologische en 
sociologische kenmerken. Het model onderscheidt zeven doelgroepen, ook wel leefstijlen genoemd, met allemaal een eigen 
vrijetijdsprofiel. Dit zijn de volgende zeven leefstijlen: Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht- en Stijlzoekers. 
Deze Leefstijlvinder is het uitgangspunt voor de analyse van vraag en aanbod in dit onderzoek. De zeven Leefstijlen zijn 
weergegeven in onderstaand figuur. Op www.leefstijlvinder.nl kunt u meer informatie vinden. 

http://www.leefstijlvinder.nl/
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Harmoniezoekers  

Harmoniezoekers zijn hartelijke, gezellige mensen, met veel interesse in anderen. Ze omschrijven zichzelf als gemoedelijk, 

vrolijk en zachtaardig. In het leven hechten ze veel belang aan geborgenheid, gastvrijheid en vriendschap. Ze nemen de tijd 

voor het gezin, trekken er graag op uit met (of naar) familie, vrienden en kennissen, en vinden een goede relatie met buren 

en familie heel belangrijk. Het hoeft voor hen allemaal niet zo vreemd; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.

Verbindingszoekers

Verbindingszoekers zijn, bovenal, geïnteresseerd in anderen. Het zijn behulpzame, evenwichtige mensen die zichzelf 

omschrijven zichzelf als ‘gewoon’ en hartelijk. Voor Verbindingszoekers zijn gastvrijheid, sociale verbondenheid en ‘doe 

maar gewoon’ belangrijke waarden. Ze vinden het dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden met buren en 

familie, met harmonie en gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is toch hartstikke normaal?

Rustzoekers 

Rustzoekers vinden zichzelf hele gewone mensen. Ze omschrijven zichzelf als kalm, behulpzaam, bedachtzaam en 

zachtaardig. Ze houden van rust en regelmaat, en voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen, vertrouwde omgeving. 

Ze vinden het fijn als ze lekker hun eigen gang kunnen gaan, en vinden het dan ook niet erg om alleen te zijn. Ze houden 

ervan om op hun gemak thuis te zijn, een beetje te tuineren, te klussen en tv te kijken. Doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg.

Inzichtzoekers

Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze en intelligente mensen. Ook omschrijven zij zichzelf als evenwichtig en zakelijk. 

Ze vinden het niet erg om alleen te zijn, want dan kunnen ze mooi hun eigen gang gaan. De rust en ruimte om hen heen die 

ze daardoor verkrijgen vinden ze fijn. Belangrijke waarden voor Inzichtzoekers zijn rationaliteit, daadkracht, privacy/rust en 

‘doe maar gewoon’. Maar ook vrijheid om te doen wat ze willen is erg belangrijk voor ze. Als ze niet op pad gaan naar 

culturele activiteiten of natuur, dan vinden ze het ook heerlijk om rustig thuis te zijn, een beetje te klussen, TV te kijken en

het nieuws te volgen. Ze houden van informatie; ‘meten is weten’!
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Stijlzoekers

Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben een sterk karakter, en omschrijven zichzelf ook wel als 

zakelijk, ondernemend en leidinggevend. Stijlzoekers zijn graag onder gelijkgestemden, die waarden als ambitie, uitdaging 

en daadkracht met hen delen. En die waarderen dat de Stijlzoekers zeggen waar het op staat, ook als anderen het daar 

misschien niet mee eens zijn. Stijlzoekers gaan ervoor in het leven: zowel in hun werk, als in hun vrije tijd worden ze graag

geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging op. Verveling is niet aan hen besteed. Liever besteden ze hun tijd aan sporten en 

feesten. Gáán!

Avontuurzoekers 

Deze recreanten zijn creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd in anderen. Ook omschrijven ze zichzelf als 

intelligent en ondernemend. Ze vinden het lekker om hun eigen gang te gaan, en vinden het dan ook niet erg om alleen te 

zijn. Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst creatieve en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze 

willen. Ze hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven

Plezierzoekers

Plezierzoekers zijn spontaan, vrolijk en gezellig. Ook omschrijven ze zichzelf als avontuurlijk, impulsief en eigenwijs. 

Waarden die ze belangrijk vinden zijn uitdaging, uniek zijn en succes in het leven. Ze hebben het liefst veel mensen om zich 

heen, en trekken er dan ook graag op uit met familie, vrienden en kennissen. Ze houden van leuke dingen ondernemen: 

voor hen staat plezier hebben in het leven op nummer één. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
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De dagrecreatieve bezoeker komt voor een groot deel uit de directe omgeving. De reisbereidheid neemt exponentieel toe, naarmate de 
woon- of verblijfplaats zich dichterbij de bestemming bevindt. 

Wat valt op aan het profiel van de inwoner uit de regio? 
 De drie grootste doelgroepen zijn de Rust-, Verbindings- en Harmoniezoekers. De grootte van deze groepen ligt significant hoger dan 

de landelijke percentages. 
 De Avontuur- en Plezierzoekers zijn vergeleken met het landelijk percentage significant lager. 
 De gemeenten Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel hebben een significant hoger percentage Stijlzoekers dan de andere 

gemeenten. Het aandeel is nog wel steeds lager dan het landelijk gemiddelde.

De gegevens zijn nog niet beschikbaar voor de nieuwe gemeentelijke indeling.
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Wat valt op? 
 In Fryslân en Drenthe wonen bovengemiddeld veel Harmoniezoekers. Het profiel van de inwoners van de provincie Groningen is 

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
 Drenthe en Fryslân wijken het meeste af van het landelijk gemiddelde, maar komen met elkaar redelijk overeen. 
 Het aandeel Stijlzoekers is beneden het landelijk gemiddelde. Het percentage Verbindings- en Rustzoekers in de drie provincies 

liggen boven het landelijk gemiddelde.
 Let wel, het betreft hier het profiel van de inwoners en niet de (tijdelijke) verblijfsrecreant. Hiervan zijn voor Fryslân geen gegevens 

beschikbaar. Het is echter aannemelijk dat deze (t.o.v. de omvang van de bevolking) kleine groep niet een groot effect op de 

“kleuring” van het profiel.
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Op deze kaart hebben we het dagrecreatie aanbod 
weergegeven binnen een straal van 1,5 uur 
reisafstand van Dokkum met meer dan 80.000 
bezoekers per jaar en het lokale aanbod. Het 
aanbod is onderverdeeld in 5 verschillende 
categorieën. Op de volgende sheet hebben we het 
aanbod per provincie en categorie uitgesplitst. 

Er is een redelijk aanbod van grote toeristische 
trekkers in het doelgebied. Dit aanbod zit vooral in 
de categorie natuur/water en attracties en minder in 
cultuur en points of interest (POI). 

Natuur en water

Attracties

Kunst & Cultuur

POIs

Overig

>80k p/jr

lokaal
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Bezoekers x 
1.000 p/jr

Vlieland 140a

Schiermonnikoog 300

Terschelling 500

Ameland 554

NP Alde Feanen

NP Drents Friese Wold 469

NP Drentse Aa

NP Dwingelerveld 609 NP OV-plassen 905

NP Lauwersmeer

Texel  22 

NP Weerribben

Zeehondencentrum 80 Sprookjeshof 110

Nienoord 250

Batavialand 110

Hellendoorn 400

Walibi 838

Wildlands 855

Slagharen 1.053

Hunebedcentrum 84

Gevangenismuseum 105

Westerbork 170

Drents museum 235

Groninger museum 235Fries museum 350

Bourtange 100

Orvelte 200

Giethoorn 350

TT CircuitThermen Wellness 210Stad Leeuwarden 1.400 Stad Zwolle

Thialf

Kardinge

Stad Groningen Bataviastad outlet 2.200

Dolfinarium 586

Zaanse Schans 1.479

Drouwenerzand 270

Duinen Zathe 160

De Blauwe Golf 250

Aqua Zoo 180

Tolhuisbad 150

Natuur en water

Attracties

Kunst & Cultuur

POIs

Overig

Lokaal aanbod Sanjesfertier

De Naturij Streekmuseum

Ijstijdenmuseum

De Sûkerei

Admiralilteitenhuis

Schierstins

Bonifatiuskapel

De Spitkeet

Keramiekmuseum

Natuurmuseum Fryslân

Terp Hegebeintum

Blokhuispoort

‘t Fiskerhûske

Tuin De Kruidhof
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De product life cycle van aanbod kan over het ‘leefstijlmodel’ worden gelegd. Introducties van nieuwe producten en/of innovaties 
worden vaak het eerste geadopteerd door de Avontuurzoeker en Stijlzoeker. In marketingtermen gaat het hier om de ‘early
adopters’. Vervolgens zien we dat nieuwe producten en concepten, indien ze door een grotere groep worden opgepakt, als een 
soort slinger door het model worden geadopteerd. In marketingtermen: na de ‘early adopters’ in de groeifase komt de ‘majority’. 
Om te voorkomen dat het toeristische aanbod ‘wegzakt’ in de product life cycle kan worden gekozen om vernieuwend aanbod te 
creëren/stimuleren. Hierdoor krijgen ondernemers de gelegenheid hierop in te springen en blijft het aanbod in de regio op langere 
termijn gezond. 

ADOPTIECURVE
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Op deze kaart hebben we het dagrecreatie aanbod weergegeven in de omgeving van Dokkum en op welke doelgroepen 
het aanbod primair de meeste aantrekkingskracht heeft. 

Het gaat om het volgende aanbod: Schierstins - Cultuurhistorisch museum de Sûkerei - Scherjon's Klompenmakerij en Museum -
Museum Dokkum – Observeum - Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum - Themapark de Spitkeet – Bonifatiuskapel - Museum 
't Fiskerhúske - Botanische Tuin de Kruidhof - Het IJstijdenmuseum - Keramiekmuseum Princessehof - Speelpark Sanjesfertier -
Natuurmuseum Fryslân – Tolhuisbad - Aqua Zoo – Zwembad De Blauwe Golf
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In de volgende figuren - op deze en de volgende pagina - hebben 
we per doelgroep het aantrekkelijke aanbod in Noord-Nederland 
weergegeven met minimaal 80.000 bezoekers per jaar. Dat 
aanbod hebben we vervolgens afgezet tegen het gemiddelde 
profiel van de inwoner van Noord-Nederland (NNL) (o.b.v. pagina 
27), zodat we inzicht krijgen in de groepen die op dit moment al 
goed en minder goed worden bediend. 
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In Noord-Nederland zien we - op basis van onze selectie van dagrecreatievoorzieningen met minimaal 80.000 bezoekers per jaar in 
vergelijking met de vertegenwoordiging van de betreffende leefstijlgroep - relatief veel aanbod voor de Harmonie- en Inzichtzoekers. 
Het aanbod voor Avontuur-, Plezier- en Verbindingszoeker is redelijk in balans met de vraag. En voor Rust- en Stijlzoekers is relatief 
weinig aanbod.
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In eerdere onderzoeken naar verblijfsrecreatie in Fryslân 
(2013) en heroverweging grootschalige dag- en 
verblijfsrecreatie Dantumadiel (2014) heeft het Bureau 
voor Ruimte & Vrije Tijd een vraag-aanbodanalyse van 
het verblijfs- en dagrecreatie aanbod in Noordoost 
Fryslân gemaakt, aan de hand van de Leisure Leefstijlen. 
Dit was de voorloper van de Leefstijlvinder en qua type 
doelgroepen goed vergelijkbaar. 

Hierbij viel op dat het merendeel van het aanbod 
kleinschalig is, met enkele grote spelers. De leefstijlen 
Harmonie-, Verbindings- en Rustzoeker worden goed 
bediend in Noordoost Fryslân, echter voor de overige 
doelgroepen (de Inzicht-, Stijl-, Plezier- en 
Avontuurzoeker) is er weinig aanbod te vinden. 

Relatief veel
aanbod t.o.v. de vraag

Relatief weinig
aanbod t.o.v. de vraag
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 Er is een redelijk aanbod van grote toeristische trekkers in het doelgebied.
 Dit aanbod zit vooral in de categorie natuur/water en attracties en minder in cultuur 

en points of interest (POI).
 De profielen van de inwoners van de gemeenten in de regio Noordoost Fryslân wijken 

af van de gemiddelden in Nederland, maar liggen onderling erg dicht bij elkaar. Er zijn 
minimale verschillen zichtbaar. In alle gemeenten zijn de Rust-, Harmonie- en 
Verbindingszoekers het sterkst vertegenwoordigd. De Avontuur-, Plezier- en 
Stijlzoeker zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde minder aanwezig.

 In de vergelijking van het aanbod en de vraag zien we tussen de Noord-Nederlandse 
schaal en de Noordoost Fryslân-schaal niet helemaal een congruent beeld. Wat in het 
algemeen te zeggen is, is dat de vraag en het aanbod redelijk in balans zijn. Echter het 
aanbod voor de rechterkant van het model is iets oververtegenwoordigd en het 
aanbod voor de leefstijlgroepen aan de linkerkant is ondervertegenwoordigd.
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We hebben de parken ingedeeld in drie verschillende schaalniveaus, namelijk:

Parken die met name aantrekkingskracht hebben op:
 Schaalniveau 1: lokaal tot regionaal, met een gemiddelde reisafstand van 

bezoekers (inwoners en toeristen) van 20 kilometer; 
 Schaalniveau 2: bovenregionaal tot provinciaal, met een gemiddelde

reisafstand van 35 kilometer; 
 Schaalniveau 3: provinciaal tot (inter)nationaal, met een gemiddelde

reisafstand van 55 kilometer. 

Let op! We hebben het over de gemiddelde reisafstand, de maximale reisafstand is 
vanzelfsprekend hoger. 

Per voorbeeld hebben we cijfers en andere wetenswaardigheden opgenomen, op 
basis waarvan lessen kunnen worden getrokken voor de invulling van het 
Harddraverspark.

De keuze van de voorbeelden sluit aan bij het invullingskader van het 
Harddraverspark: beschikbare oppervlakte, groene invulling en publieke 
toegankelijkheid.
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Per voorbeeld hebben we aangegeven op welke leefstijlen het park de meeste 
aantrekkingskracht heeft. 

En we hebben per voorbeeld aangegeven of het een trekker, nichetrekker of basisvoorziening 
betreft:

 Trekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een grote en diverse groep 
mensen die bereid zijn een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. De 
gemiddelde besteding per persoon is hoog en de effecten op de omgeving 
(werkgelegenheid enz.) zijn groot. 

 Een nichetrekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een selectieve groep 
mensen die wel bereid zijn om een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. 
De gemiddelde besteding is gemiddeld tot hoog en de effecten op de omgeving 
(werkgelegenheid enz.) zijn redelijk tot groot. 

 Basisvoorzieningen: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op de directe 
omgeving, de gemiddelde reisafstand is beperkt. De gemiddelde besteding is laag tot 
redelijk en de effecten op de omgeving zijn beperkt tot redelijk.   
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Stadslandgoed de Kemphaan in Almere is in eerste instantie gebouwd als 
voorlichtings- en informatiecentrum over de Nederlandse natuur en 
agricultuur. In de loop der tijd zijn er verschillende natuurinitiatieven 
aangetrokken en toegevoegd aan het landgoed. Zo kun je er op dit 
moment naast genieten van de natuur en verschillende wandel- en 
fietsroutes ook een opvangcentrum voor apen en andere exotische 
dieren bezoeken. In het stadspark worden daarnaast veel 
natuurevenementen georganiseerd, zoals de Doe- en Kijkdag, de 
Sterrenkijkdagen en iedere zaterdagochtend een biologische 
boerenmarkt.

Bron: https://www.kemphaan.nl/

https://www.kemphaan.nl/
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 Locatie: nabij Almere stad, +/- 200.000 inwoners. 
 Oppervlakte: 112 hectare (incl. gebied Boswachterij 

Almeerderhout).
 Eigenaarschap: opgericht door de gemeente en inwoners. Het 

beheer is in handen van Boswachterij Almeerderhout en de 
verschillende organisaties op het landgoed. 

 Investering: initiële investering onbekend, 5,1 miljoen voor 
herinvestering in 2012.

 Bezoekersaantallen per jaar: 850.000 per jaar incl. gebied 
Boswachterij Almeerderhout, 60% van de bezoekers is afkomstig 
uit de directe omgeving. 

 Aantrekkingskracht: regionaal. 
 Type voorziening: basisvoorziening. 
 Doelgroep: Harmonie- en Verbindingszoekers, specifieke 

activiteiten ook andere doelgroepen. 
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Het Toon Kortoomspark in Deurne, Brabant, is een park en museum 
gewijd aan het leven en werk van de gelijknamige schrijver. Op het terrein 
van ongeveer 1,5 hectare is een blotevoetenpad aangelegd, waarin 
bezoekers de verschillende aspecten van de Peel kunnen ervaren. In het 
park is ook een theetuin gevestigd met veel kunst en een café-restaurant.

Bron: http://www.toonkortoomspark.nl/

http://www.toonkortoomspark.nl/
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 Locatie: het park ligt op 6 kilometer van Deurne, tegen de Limburgse 
grens. Eindhoven is de dichtstbijzijnde grote stad. 

 Oppervlakte: 3 hectare. 
 Eigenaarschap: van een particulier, Gerard Willems.
 Investering: onbekend.
 Bezoekersaantallen per jaar: 65.000-70.000 per jaar. 
 Aantrekkingskracht: lokaal en regionaal. 
 Type voorziening: basisvoorziening. 
 Doelgroep: verbindings-, rust- en inzichtzoekers. Secundair: 

avontuurzoekers. 
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Park De Stadshoeve in de Zwolse wijk Stadshagen, 
heeft als doel om de inwoners van de wijk met elkaar 
te verbinden. Het dient als ontmoetingsplek en 
bestaat uit een speelpark, belevingstuinen, een 
kinderboerderij en een ontmoetingscentrum.

Het park beslaat ongeveer 2,5 hectare en ligt ruim 
4 kilometer van het stadshart van Zwolle.

De grond is eigendom van de gemeente. Zij heeft deze 
in erfpacht gegeven aan vrijwilligersstichting Park De 
Stadshoeve.

De exacte bezoekersaantallen zijn onbekend. Echter, 
het park wordt intensief gebruikt. Het verzorgings-
gebied is zeer lokaal (wijkniveau) en trekt vooral 
Harmonie- en Verbindingszoekers.

De ontwikkelingskosten bedroegen 670k€ (waarvan 
500k€ voor het gebouw). De financiering is voor 95% 
door de overheid gedaan. In de exploitatie (ruim 
100k€ per jaar) draagt de gemeente 60% van de 
begroting.

Bron: https://www.parkdestadshoeve.nl

https://www.parkdestadshoeve.nl/
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 Locatie: het park ligt in de Zwolse wijk Stadshagen. 
 Oppervlakte: 2,5 hectare 
 Eigenaarschap: gemeente Zwolle. 
 Investering: € 670.000.
 Bezoekersaantallen per jaar: onbekend.
 Aantrekkingskracht: lokaal. 
 Type voorziening: basisvoorziening. 
 Doelgroep: harmonie- en verbindingszoeker. 
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Een uitkijktoren met speelmogelijkheden

Picknickplekken in een park

Wandelpaden in een park
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Per voorbeeld hebben we aangegeven op welke leefstijlen het park de meeste 
aantrekkingskracht heeft. 

En we hebben per voorbeeld aangegeven of het een trekker, nichetrekker of basisvoorziening 
betreft:

 Trekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een grote en diverse groep 
mensen die bereid zijn een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. De 
gemiddelde besteding is hoog en de effecten op de omgeving (werkgelegenheid enz.) zijn 
groot. 

 Een nichetrekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een selectieve groep 
mensen die wel bereid zijn om een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. 
De gemiddelde besteding is gemiddeld tot hoog en de effecten op de omgeving 
(werkgelegenheid enz.) zijn redelijk tot groot. 

 Basisvoorzieningen: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op de directe 
omgeving, de gemiddelde reisafstand is beperkt. De gemiddelde besteding is laag tot 
redelijk en de effecten op de omgeving zijn beperkt tot redelijk.   
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Het Odapark in Venray werd in 1981 gekocht door de gemeente Venray en 
daarmee toegankelijk gemaakt voor de hele Venrayse bevolking. De 
Stichting Venrayse Kunstkring zag het park als een perfecte locatie voor 
haar buitenmanifestaties en in 1992 werd het ondergebracht in Stichting 
Odapark. Vervolgens werd het oude theehuis in het Odapark gerenoveerd 
en aan het einde van de 20ste eeuw uitgebreid met een nieuwe 
projectruimte voor tentoonstellingen en een foyer.
Later, in 2016, vond de volgende uitbreiding plaats, en werd het paviljoen 
aangevuld met het Kunstlab, een ruimte voor kunsteducatie en 
talentontwikkeling. 

In het Odapark worden groots uitgedragen tentoonstellingen en 
kunstmanifestaties georganiseerd waarin aan de hand van een bepaald 
thema ook internationale kunstenaars worden uitgenodigd om hun visie 
op de wereld met de bezoekers te delen. 

Het Odapark heeft zichzelf ten doel gesteld om hedendaagse beeldende 
kunst te beleven in een vrije natuurlijke omgeving.

In het Odapark is o.a. een beeldenbos gevestigd met ongeveer 64 
kunstwerken van hedendaagse internationale kunstenaars.

Bron:  www.odapark.nl

http://www.odapark.nl/
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 Locatie: aan de oostkant van het centrum van Venray, met het 
centrum op 2 minuten loopafstand. Venray heeft ruim 43.500 
inwoners. 

 Oppervlakte: 19 hectare
 Eigenaarschap: gemeente Venray en Stichting Venrayse Kunstkring
 Investering: structureel ongeveer 359.000 per jaar (op basis van 2017). 
 Bezoekersaantallen per jaar: +/- 20.000 (naar verwachting veel meer in 

het park an sich)
 Aantrekkingskracht: bovenregionaal.
 Type voorziening: nichetrekker.  
 Doelgroep: Avontuur-, en Inzichtzoeker
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“Niet ver van het kasteel Ruurlo ligt een 
doolhof dat zijn oorsprong in 1890 kent. Qua 
oppervlakte is dit de grootste doolhof van 
Nederland. De Doolhof van Ruurlo is 
ontworpen door Daniël Marot (ca. 1663 - 1752). 
Deze Franse ornamentgraveur, bouwmeester 
en tuinarchitect kwam in 1686 in dienst van 
koning-stadhouder Willem III en de Friese 
stadhouders.” 

De doolhof van haagbeuk is met zijn 
oppervlakte van 8.740 m2 de grootste van 
Nederland. De lengte van de paden bedraagt 
1188 meter. In 1996 haalde de doolhof het 
Guiness Book of Records als grootste ter 
wereld.

Bron: www.doolhofruurlo.nl

http://www.doolhofruurlo.nl/


49

BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD

Innerleithen, Schotland Hampton Court Palace Maze, Londen (UK)

Longleat Safaripark Maze, Wiltshire (UK)Reignac-sur-Indre Labyrinth, Frankrijk

 Locatie: aan de rand van Ruurlo. 
 Oppervlakte: bijna 9 hectare.
 Eigenaarschap: Boswachterij Ruurlo.
 Investering: onbekend. 
 Bezoekersaantallen per jaar: in het totale 

gebied komen jaarlijks een paar honderd 
duizend toeristen en recreanten.

 Aantrekkingskracht: regionaal.
 Type voorziening: trekker. 
 Doelgroep: Harmoniezoekers. 
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Een zintuigenpark

Het Waterloopbos in de Noordoostpolder

Een botanische tuin.
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Per voorbeeld hebben we aangegeven op welke leefstijlen het park de meeste 
aantrekkingskracht heeft. 

En we hebben per voorbeeld aangegeven of het een trekker, nichetrekker of basisvoorziening 
betreft:

 Trekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een grote en diverse groep 
mensen die bereid zijn een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. De 
gemiddelde besteding is hoog en de effecten op de omgeving (werkgelegenheid enz.) zijn 
groot. 

 Een nichetrekker: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op een selectieve groep 
mensen die wel bereid zijn om een grote afstand te overbruggen om het park te bezoeken. 
De gemiddelde besteding is gemiddeld tot hoog en de effecten op de omgeving 
(werkgelegenheid enz.) zijn redelijk tot groot. 

 Basisvoorzieningen: een dagactiviteit met een aantrekkingskracht op de directe 
omgeving, de gemiddelde reisafstand is beperkt. De gemiddelde besteding is laag tot 
redelijk en de effecten op de omgeving zijn beperkt tot redelijk.   
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Vigeland (onderdeel van het Frogner Park) is een museum 
met sculpturenpark ca. 4km ten westen van het centrum van 
Oslo. Het park van 32 hectare telt 212 stenen beelden, 
gemaakt door Gustav Vigeland. 

Het park heeft naar schatting per jaar ongeveer 1 tot 2 
miljoen bezoekers. En heeft met name een lokale en 
regionale aantrekkingskracht op in kunst en cultuur 
geïnteresseerde Inzicht- en Avontuurzoekers.

Bron: https://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181601

https://www.visitoslo.com/en/product/?TLp=181601
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 Locatie: 4 kilometer ten westen van het centrum 
van Oslo.

 Oppervlakte: het beeldenpark van 32 hectare ligt 
in het Frognerpark (44,5 hectare).

 Eigenaarschap: stad Oslo
 Investering: onbekend
 Bezoekersaantallen: het park is openbaar 

toegankelijk en het aantal bezoekers wordt niet 
geteld. Naar schatting is dit van 1 tot 2 miljoen 
bezoekers per jaar.

 Aantrekkingskracht: lokaal, (boven)regionaal en 
internationaal. 

 Type voorziening: trekker. 
 Doelgroep: Inzicht- en Avontuurzoekers
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Het Louvre Lens-museum is een dependance van het Louvre van Parijs 
met als basis de Galérie du Temps, een vaste ruimte van 3.000 m² waar 
205 werken uit de Parijse collecties worden tentoongesteld.

De realisatie van Louvre Lens komt voort uit een regionaal programma dat 
culturele en eonomische ontwikkeling tot doel heeft. Lens had als oude  
mijnstad te kampen met sterke werkeloosheid. Door het Louvre Lens heeft 
de stad een nieuwe impuls gekregen en heeft direc aan 120 tot 150 
personen werkgelegenheid geboden en in 6 jaar voor 160 miljoen aan 
direct inkomsten opgeleverd. Door een jaarlijkse stroom van circa 450.000 
bezoekers en de gunstige ligging nabij het centrum is het goed in te 
denken dat ook het indirecte economische effect substantieel is.

Bron: https://www.louvrelens.fr/nl/

https://www.louvrelens.fr/nl/
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 Inwoners Lens: 36.000
 Ligging: ca. 200 km ten Noorden van 

Parijs
 Openingsjaar (2012) 900.000 

bezoekers
 Vervolgjaren 450.000 tot 500.000
 Herkomst bezoekers:

 13% Lens e.o.
 25% Noorderdepartement
 53% regio Nord-Pas-de 

Calais
 Bevolking binnen 1,5 uur 

reisafstand: 6 miljoen inwoners
 Geschat potentieel stijl-, avontuur-

en inzichtzoekers: 1,6 miljoen 
personen

 Type voorziening: trekker
 Doelgroep: Inzicht- Stijl- en 

Avontuurzoeker. 

Louvre Lens is op zichzelf geïnspireerd 
op het Guggenheim Museum in Bilbao. 
Het effect op de werkgelegenheid, 
economie en ook op cultureel en 
sociaal-maatschappelijk vlak is 
eveneens te vergelijken. 
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Insel Hombroich in Holzheim bij Neuss is een nieuw soort museum in de 
openlucht (Open Air Museum) met als motto „kunst parallel aan de 
natuur". Het museum bestaat uit meerdere delen, waaronder een 
parkachtig landschap (Beeldenpark) met her en der verspreide 
tentoonstellingsgebouwen waar moderne en hedendaagse kunst wordt 
tentoongesteld. In de buurt van het museum ligt een voormalige 
raketbasis die is omgevormd tot een sub-urbaanlandschap met 
gebouwen en instellingen ten behoeve van hedendaagse kunst en 
architectuur. Op de voormalige raketbasis staat ook een nieuw gebouw 
van Tadao Ando voor de Langen Foundation. 

Bron: https://www.inselhombroich.de/de

https://www.inselhombroich.de/de
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 Locatie: in de nabijheid van een aantal grote steden, zoals Düsseldorf 
en Keulen

 Oppervlakte: 21 hectare
 Eigenaarschap: gestart als een particulier initiatief met behulp van 

subsidies
 Investering: initieel onbekend, 15,3 miljoen euro voor renovatie, via 

subsidie en particuliere geldschieters (2019)
 Bezoekersaantallen per jaar: +/- 80.000
 Aantrekkingskracht: bovenregionaal.
 Type voorziening: nichetrekker. 
 Doelgroep: Avontuur-, Stijl- en Inzichtzoeker. 
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Rory Meyers Children Adventure Garden is onderdeel van een groot
arboretum in de stad Dallas in Amerika. De Children Adventure Garden is 
een ontdek-, leer- en speeltuin gericht op interactie en beleving opgericht 
om kinderen te verbinden met de natuur op een speelse, toegankelijke en 
leuke manier.

In de tuin is onder andere een ontdekkingscentrum te vinden, zijn 
wisselende exposities over de natuur te bewonderen, een eetbare tuin 
aangelegd, 150 interactieve games over de natuur en wetenschap, een 
doolhof, uitkijktoren, een waterspeelplaats, ‘geheime’ tuin en meer. Alles 
is volledig gethematiseerd en gericht op interactie. De belangrijkste 
doelgroep zijn gezinnen met (jonge) kinderen.  

Bron: https://www.dallasarboretum.org/

https://www.dallasarboretum.org/
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 Locatie: nabij het centrum van de stad Dallas met 6,1 miljoen inwoners. 
 Oppervlakte: 8 hectare.
 Eigenaarschap: de gemeente Dallas is eigenaar van het arboretum. Het 

arboretum wordt beheerd door de Dallas Arboretum and Botanical 
Society, Inc, een non profit organisatie.

 Investering: initiële investering 62 miljoen dollar.
 Bezoekersaantallen per jaar: 1 miljoen bezoekers per jaar, ongeveer 

1.500 per dag. 
 Aantrekkingskracht: regionaal. 
 Type voorziening: trekker. 
 Doelgroep: primair de Plezier- en Harmoniezoeker. Secundair ook de 

Verbindings- en Inzichtzoeker. 
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SCW is een museum met als thema de 
kristallen van Swarovski. Het museum is 
gelegen in Watten, vlakbij Insbruck
(Oostenrijk) en heeft een parkoppervlakte 
van 7,5 hectare.

De kosten voor de uitbreiding van het park 
bedroeg (in 2014) zo’n 34 miljoen euro. 

Het bezoekersaantal ligt rond de 600.000 
per jaar. De herkomst van deze bezoekers is 
verrassend internationaal: slechts 13% komt 
uit Oostenrijk, verder: 26% Duitsland, Italië 
11%, India 8%, China 5% en Frankrijk en 
Zwitserland elk 4%.

Het park heeft de regio een economische 
impuls gegeven, daarnaast ook de trots 
geprikkeld. Swarovski heeft haar roots in dit 
gebied.

Bron: https://kristallwelten.swarovski.com/

https://kristallwelten.swarovski.com/
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 Locatie: Wattens, bij Innsbrück, Oostenrijk
 Oppervlakte: ong. 7,5 hectare
 Eigenaarschap: Swarovski, geleid door 

Daniel Swarovski
 Investering: de initiële investering is niet 

bekend. In 2014 is het terrein uitgebreid 
van 3.5 naar 7.5 hectare en gerenoveerd 
voor 34 miljoen euro. 

 Bezoekersaantallen: 600.00 per jaar 
 Aantrekkingskracht: lokaal, 

(boven)regionaal en internationaal.
 Type voorziening: trekker. 
 Doelgroep: Avontuur-, Stijl- en 

Inzichtzoekers. 
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Het Van Gogh pad van Daan Roosegaarde

Een bijzondere uitkijktoren

Een glazen uitkijkplateau
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Landart

Sense of Place
Bijzondere kunstobjecten, POI’s
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Hieronder hebben we de belangrijkste opvallendheden schematisch weergegeven:

 Type voorziening: uitsluitend 
basisvoorzieningen.

 Bezoekersaantallen: van 
enkele duizenden tot enkele 
honderdduizenden per jaar, 
naar verwachting veel 
herhaalbezoek. 

 Doelgroepen: veelal 
rechterkant leefstijlenmodel.

 Investeringen: inschatting tot 
enkele miljoenen. 

 Type voorziening: 
Nichetrekkers en trekkers. 
Ontstijgt het 
basisvoorzieningen niveau.

 Bezoekersaantallen: 
onbekend, van +/- 20.000 tot 
honderdduizenden per jaar, 
naar verwachting een 
evenredige verdeling tussen 
herhaalbezoekers en unieke 
bezoekers.

 Doelgroepen: uiteenlopend, 
afhankelijk van beleving. 

 Investeringen: inschatting tot 
10 miljoen. 

 Type voorziening: trekkers en 
nichetrekkers.

 Bezoekersaantallen: van +/-
80.000 tot miljoen per jaar, 
naar verwachting veel unieke 
bezoekers.

 Doelgroepen: uiteenlopend, 
afhankelijk van beleving.

 Investering: inschatting 
tientallen miljoenen en meer. 
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De tijd om een toeristisch- recreatieve invulling te creëren in het 
Harddraverspark is meer dan ooit tevoren rijp, want:
 De vrijetijdssector is volop in ontwikkeling en groeit. 
 Landelijk wordt opgeroepen om aanbod te ontwikkelen en 

daarmee de aantrekkingskracht van andere delen van 
Nederland te vergroten. 

 De provincie Fryslân (Position Paper, 2018) en samenwerkende 
gemeenten in Noordoost Fryslân zetten de komende jaren 
stevig in op toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 

 Dokkum wordt daarin genoemd als belangrijke trekpleister. 
 Het Harddraverspark is bij uitstek een geschikte locatie voor 

toeristisch-recreatieve ontwikkeling door de directe verbinding 
met het centrum van Dokkum.

Een toeristisch-recreatieve trekker in het Harddraverspark heeft 
niet alleen de potentie om een economische impuls te geven aan 
Dokkum (bestedingen, werkgelegenheid), maar kan ook bijdragen 
aan de leefbaarheid van de stad en regio. 

De gemiddelde reisafstand die Nederlandse recreanten afleggen 
voor een bezoek aan een dagactiviteit is beperkt. Het doel om 
bezoekers tot maximaal 1,5 uur reisafstand naar Dokkum te 
trekken is daarmee ambitieus, maar zeker niet onmogelijk. 

De meeste dagactiviteiten worden ondernomen binnen een 
straal van 20 kilometer vanaf het huisadres. 

Eigen inwoners vormen daarmee, zelfs voor grotere attracties, 
de belangrijkste afzetmarkt. Door de lage bevolkingsdichtheid in 
de regio Noordoost Fryslân en Noord-Nederland is het halen van 
goede bezoekvolumes die een gezonde exploitatie kunnen 
waarborgen gecompliceerder dan in een dichtbevolkt gebied.

In Noord-Nederland is redelijk wat aanbod qua toeristische 
trekkers die meer dan 80.000 bezoekers per jaar trekken. Het 
meeste aanbod is echter gericht op natuur en water en attracties. 
Cultureel aanbod is minder sterk vertegenwoordigd in Noord-
Nederland, dat wil zeggen als attractie met een hoge 
aantrekkingskracht. Wel is er een redelijk aanbod aan meer 
kleinschalig aanbod in deze categorie.

In de omgeving van Dokkum en Noord-Nederland wonen in 
verhouding tot het Nederlands gemiddelde veel Rust-, Harmonie-
en Verbindingszoekers. De Avontuur-, Plezier- en Stijlzoeker zijn 
minder sterk vertegenwoordigd.

Er is een redelijke balans tussen de vraag en het aanbod van 
dagrecreatie, geredeneerd vanuit het leefstijlmodel. Voor de Rust-, 
Harmonie- en Verbindingszoeker is er relatief meer aanbod. Voor 
de Avontuur-, Inzicht- en Stijlzoekers (en met name voor de 
Avontuur- en de Stijlzoeker) is er relatief minder aanbod. In het 
algemeen geldt dat aan de linkerkant van het leefstijlmodel meer 
ruimte zit voor nieuw aanbod dan aan de rechterkant.
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De voorbeelden van parkinvullingen laten (op verschillende 
schaalniveaus) een aantal zaken zien.

 Op het laagste schaalniveau (schaalniveau 1) zien we dat de 
parken slechts een beperkt effect hebben op de omgeving. Met 
andere woorden de lokale middenstand merkt weinig van de 
aanwezigheid van het park. Het park heeft met name een sterke 
lokale functie als basisvoorziening. De voorbeelden die wij 
hebben opgenomen sluiten qua doelgroep dan ook vaak aan bij 
het profiel van de grootste groep inwoners in de omgeving. De 
investering is beperkter evenals de impact op de omgeving in de 
zin van aanpassingen in de infrastructuur, parkeeroverlast, 
geluidsoverlast enzovoort. 

 Op het middelste schaalniveau (schaalniveau 2) zien we dat de 
parken een groter effect hebben op de omgeving, echter kan dat 
verschillen per invulling. Het doolhof in Ruurlo draagt 
bijvoorbeeld bij aan de grote bezoekersaantallen in dat gebied 
en de hoeveelheid goedlopende horecavoorzieningen in de 
omgeving. De parken ontstijgen het standaard 
basisvoorzieningenniveau en zijn daardoor ook niet primair 
gericht op de eigen inwoners, maar bijvoorbeeld ook 
aantrekkelijk voor toeristen of recreanten die verder weg wonen. 
Daardoor zien we ook invullingen voor doelgroepen die minder 
sterk vertegenwoordigd zijn onder eigen inwoners. Over de 
investering kunnen we helaas niet veel zeggen o.b.v. de 
voorbeelden. De impact op de omgeving is groter dan 
schaalniveau 1 en er zal moeten worden nagedacht over 
parkeergelegenheid en goede aanrijroutes. 

 Op het hoogste schaal- en daarmee ook ambitieniveau 
(schaalniveau 3) zien we dat de realisatie van een recreatieve 
trekker een groot effect kan hebben op de omgeving. Zowel op 
maatschappelijk, cultureel (afhankelijk van de gekozen 
invulling) en economisch vlak. Daarentegen zal de ongewenste 
impact ook groot kunnen zijn. Zo kan een grote toestroom van 
recreanten overlast veroorzaken en veel druk leggen op de 
infrastructuur. Daarnaast is een bestuurlijk lange adem en durf 
nodig om zo’n park te realiseren. Er zal met veel partijen moeten 
worden samengewerkt in de planvorming en realisatie en 
aangezien dit niet (zoals in een aantal voorbeelden) vanuit een 
bedreiging, maar vanuit een kans wordt ingestoken, kan de 
veranderbereidheid beperkt zijn. En er is een flinke financiële 
investering nodig. Die in sommige gevallen wel snel terug 
verdiend kan worden. Dit zal opnieuw afhankelijk zijn van de 
invulling.

 Op alle schaalniveaus laten de voorbeelden zien dat  zowel voor 
de rechter- als linkerkant van het leefstijlmodel een invulling te 
vinden is. Ook is te zien dat veel voorbeelden een ‘lokale 
worteling’ kennen. Dat wil zeggen, aansluiting bij een groot 
merk of lokaal begrip en/of oorsprong.
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We hebben dit hoofdstuk onderverdeeld in de volgende 
paragrafen:
 Ons advies; wat is wat ons betreft de beste aanpak, en; 
 Algemene aanbevelingen. 
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Hoe kan de kans die de ontwikkeling van het Harddraverspark 
biedt worden benut om extra bezoekers naar de binnenstad te 
trekken en daar langer vast te houden? Aan welke toeristisch-
recreatieve invulling is behoefte vanuit bezoekers, inwoners en 
ondernemers? Welke voorzieningen passen hierbij en kunnen 
zorgen voor een versterking van de binnenstad van Dokkum?

Met dit in ons achterhoofd hebben wij nagedacht over welke 
stappen en/of keuzes jullie wat ons betreft moeten doorlopen 
om de uiteindelijke ontwikkelrichting voor het Harddraverspark 
te bepalen. We hebben de stappen hieronder bondig uitgewerkt.

Wij raden aan om eerst met elkaar het gewenste ambitieniveau 
en de bijbehorende impact te bepalen. Wat moet de nieuwe 
ontwikkeling in het Harddraverspark concreet opleveren? Het 
ambitieniveau kan worden gerelateerd aan de schaalniveaus die 
we in onze analyses hebben meegenomen (schaalniveau 1 lokaal 
tot regionaal, schaalniveau 2 regionaal tot provinciaal, 
schaalniveau 3 provinciaal tot nationaal), waarbij schaalniveau 3 
het meest ambitieus is. 

Ons advies:
Bepaal een ambitie op het hoogste schaalniveau (provinciaal tot 
nationaal), maar groei daar in een periode van bijvoorbeeld 10 of 
15 jaar organisch naartoe. Focus daarom bij de ontwikkeling in 
eerste instantie op schaalniveau 2 (een aantrekkingskracht op 
bewoners en bezoekers in de regio en provincie), maar zorg 
daarbij dat één van de functies in het Harddraverspark al een 
duidelijk ‘wow-effect’ heeft doordat het een unieke activiteit is 
die je elders in Nederland niet kan ondernemen (zoals een hele 
bijzondere uitkijktoren, onder water of horizontaal of anders) of 
een bekend persoon betrokken is geweest bij de totstandkoming, 
en probeer van daaruit organisch door te groeien naar het 
hoogste ambitieniveau.

Deze hangt samen met het ambitieniveau. Onderzoek welke 
recreatiedruk mogelijk is in het Harddraverspark en de omgeving. 
Wat kan het gebied aan qua infrastructuur, natuurwaarden, 
geluid enzovoort? Hoeveel bezoekers per jaar zijn ongeveer 
wenselijk? Dat geeft richting aan het ambitieniveau.

Ons advies:
Kijk hierbij ook naar de ambities van de provincie en regio. 
Benader hiervoor ook de bewoners en gebruik het balansmodel 
uit het advies ‘Waardevol Toerisme’ van de Raad voor de 
leefomgeving (2019) om meer gevoel bij de maximale 
recreatiedruk te krijgen. 
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Bepaal voor wie het Harddraverspark met name aantrekkelijk 
moet zijn. Gaan je voor verbreding (de linkerkant van het 
Leefstijlenmodel) en het aantrekken van nieuwe doelgroepen die 
in de eigen omgeving minder sterk vertegenwoordigd zijn? Of 
verdieping (de rechterkant van het Leefstijlenmodel) en een 
sterke focus op doelgroepen die al sterk vertegenwoordigd zijn in 
de omgeving en waarvoor al redelijk wat aanbod aanwezig is in 
Noord-Nederland (zowel qua dagrecreatie als verblijf). 

Ons advies:
Zorg primair voor aantrekkingskracht op de linkerkant van het 
model, omdat daar de meeste marktruimte zit en vanuit een 
portfolio-gedacht op lange termijn de grootste toegevoegde 
waarde. Maar vergeet de eigen inwoner (vooral rechterkant van 
het model) niet. Zie ook pagina 72, 73 en 74.

Ga met elkaar in gesprek over hoe het Harddraverspark straks 
dient te worden geëxploiteerd, het eigenaarschap en de rol van 
de gemeente. In veel van de voorbeelden uit hoofdstuk 6 is de 
overheid initiator, eigenaar en een belangrijke financier. 

Denk na over het beschikbare budget. Het ambitieniveau kan als 
uitgangspunt voor het benodigde budget worden genomen, 
maar het budget kan ook richting geven aan het ambitieniveau. 
Is er bijvoorbeeld één miljoen euro beschikbaar (totaal) dan is 
het hoogste ambitieniveau niet realistisch. 

Bepaal de vorm en functie van het park. Kan het park uit 
meerdere functies bestaan gebundeld onder één thema of is één 
hoofdfunctie gewenst?

Ons advies:
Kies voor meerdere functies, gericht op meerdere doelgroepen. 
En zorg ervoor dat minimaal één functie het ‘wow-effect’ heeft. 
Ambieer dat er vernieuwend dagrecreatief aanbod wordt 
gecreëerd in het Harddraverspark. Niet ‘meer van hetzelfde’. Dit 
vernieuwende aanbod kan fungeren als vliegwiel voor nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied – zowel qua dagrecreatie, horeca, 
verblijf en anders –en meer diversiteit in het bestaande 
toeristisch- recreatieve product.

Ga vervolgens het gesprek aan met potentiële partners,  
ontwikkelaars of leveranciers.
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Naast bovengenoemd advies willen we ook graag wat 
algemene aanbevelingen meegeven. 

Om het effect van een toeristische trekker te bereiken, zoals 
geïllustreerd in hoofdstuk 3 – extra bezoekers naar de 
binnenstad trekken, die langer blijven en het versterken van de 
binnenstad – is het ontwikkelen van een voorziening met een 
bijzondere aantrekkingskracht in het Harddraverspark wat ons 
betreft noodzakelijk. Met een ‘standaard’ park met een aantal 
functies, zoals wandelpaden en speeltoestellen worden deze 
effecten naar verwachting niet bereikt. Daarmee wordt met 
name een aanvullende voorziening voor eigen inwoners 
gecreëerd. Inwoners uit andere delen van Nederland of 
toeristen in Noord-Nederland zullen niet de noodzaak voelen 
om daarvoor Dokkum te bezoeken. Om een bijzondere 
voorziening te ontwikkelen is groter denken nodig.

Op het hoogste ambitieniveau (schaalniveau 3, een 
gemiddelde reisafstand van 55 kilometer) moet daarbij echt 
aan een trekker worden gedacht, zoals een depotmuseum, een 
museumstuk die nergens anders wordt tentoongesteld, een 
ontwerp van een grote naam, zoals het Daan Roosegaardes Van 
Gogh pad in Noord-Brabant of een activiteit die elders in 
Nederland niet kan worden ondernomen.

Op het middelste schaalniveau (schaalniveau 2, een 
gemiddelde reisafstand van 35 kilometer) hoeft niet per sé een 
grote trekker te worden gerealiseerd. Echter, een eye-catcher of 
iets zer opmerkelijks is wel gewenst. Denk daarbij aan een 
reusachtig doolhof, een aantal kunstobjecten, etc. Het spreekt 
van zelf dat de investering, bestuurlijk geduld en durf minder 
groot zijn dan op het hoogste ambitieniveau. Maar ook op dit 
niveau zijn die aanzienlijk. Mogelijk zal de druk op zaken, zoals 
de infrastructuur en overlast voor omwonenden minder groot 
zijn.

Op beide niveaus kan zowel een trekker voor een nichemarkt -
en daarmee minder grote bezoekvolumes - als een trekker 
gericht op een grote markt worden gerealiseerd. 
Door daar een gerichte keuze in te maken is ook de druk van de 
nieuwe voorziening op de omgeving (verkeersdrukte, 
infrastructuur, parkeergelegenheid, geluidsoverlast) in de hand 
houden. Een trekker van +/- 80.000 bezoekers per jaar kan voor 
het centrum van Dokkum al ingrijpend zijn en levert al veel 
extra inkomsten en bezoekers op. Miljoenen bezoekers per jaar 
trekken is in onze ogen niet realistisch en niet wenselijk voor 
Dokkum en het Harddraverspark. 
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Zoals hierboven genoemd raden wij aan om aanbod te 
ontwikkelen dat primair voor de leefstijlgroepen aan de 
linkerkant van het model aantrekkelijk is. Op deze manier wordt 
aanbod ontwikkeld dat theoretisch een langere product life 
cycle heeft, zorgt voor een gezondere aanbodsamenstelling op 
langere termijn en geeft nieuwe kansen om nieuwe doelgroepen 
te bedienen en daarmee ook nieuw productaanbod te 
ontwikkelen. Het Harddraverspark kan daarmee ook fungeren 
als vliegwiel voor andere ontwikkelingen in het gebied.

Maar vergeet ook de eigen inwoners niet. Bij het realiseren van 
een trekker is het vaak makkelijker om te denken aan hele 
innovatieve, culturele of kunstzinnige concepten, omdat die 
bijna altijd vernieuwend en daarmee bijzonder zijn. En bijzonder 
spreekt mensen aan. Dergelijke concepten zijn vaak met name 
aantrekkelijk voor de leefstijlen aan de linkerkant van het 
model; de Avontuur-, Stijl- en Inzichtzoekers. Dat zijn echter ook 
de groepen die minder sterk vertegenwoordigd zijn onder de 
inwoners van Dokkum, Noordoost Fryslân en Noord-Nederland 
– en uit onderzoek blijkt dat dit belangrijke afzetmarkten zijn. 
Om ook de eigen inwoners – sterke vertegenwoordiging van 
Rust-, Harmonie- en Verbindingszoekers – te bedienen en 
daarmee ook voldoende draagvlak te creëren voor de nieuw te 
ontwikkelen attractie is het noodzakelijk om in het concept ook 
rekening te houden met deze groepen. Er zijn veel voorbeelden 
van concepten waarbij meerdere groepen worden 
aangesproken, zoals in het Rory Meyers Childrens Adventure 
Garden, maar ook op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere. 

We hebben in volgende pagiona’s meer informatie opgenomen 
over de voorkeuren van de leefstijlen aan de linker- en 
rechterkant van het model. 
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Avontuurzoekers
Passende woorden:
Vrijheid, nieuwe dingen, inspiratie, dingen leren, uitdaging.

Frequent ondernomen activiteiten:
Museumbezoek, wandelen, natuurgebied bezoeken, stad 
bezoeken. 

Passende belevingen:
Anders dan anders, prikkelend, eigentijds, ongerept, niet 
voor de massa. 

Inzichtzoekers
Passende woorden:
Vrijheid, rust en stilte, dingen leren.

Frequent ondernomen activiteiten:
Museumbezoek, wandelen, bezienswaardige gebouwen 
bekijken, natuurgebied bezoeken, 

Passende belevingen:
Gericht op verdieping, niet voor de massa, onontdekt, 
authentiek en eigen. 

Stijlzoekers
Passende woorden:
Dingen leren, verwennen, uitdaging, voldoening. 

Frequent ondernomen activiteiten:
Sporten, toeren met de motor / auto, 
bezienswaardig gebouw bezoeken, museum, 
theater. 

Passende belevingen:
Eigentijds, anders dan anders, prikkelend, luxe, 
design, 
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Harmoniezoekers
Passende woorden:
Gezelligheid, ontspanning, tijd voor het gezin / partner / vrienden, 
genieten, plezier.  

Frequent ondernomen activiteiten:
Winkelen, pretpark of dierenpark bezocht, sauna / wellness en 
zwemmen. 

Passende belevingen:
Eigentijds, veel belevingen, voor iedereen iets te doen, geëntertaind 
worden, grootschalig mag, druk is een goed teken. . 

Verbindingszoekers
Passende woorden:
Gezelligheid, ontspanning, genieten, tijd met 
partner / familie / vrienden.

Frequent ondernomen activiteiten:
Fietsen, wandelen, theater, bezienswaardige 
gebouwen bekijken, museum bezoeken, 
natuurgebied bezoeken. 

Passende belevingen:
Voor iedereen iets te doen, grootschalig hoeft niet, 
veel belevingen, verdieping, authentiek, eigenheid. 

Rustzoekers
Passende woorden:
Tijd voor mezelf, rust en stilte. 

Frequent ondernomen activiteiten:
Winkelen, wandelen, fietsen, park bezoeken. 

Passende belevingen:
Ingetogen, vertrouwd, niet te massaal, authentiek, traditioneel. 
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In ons advies raden wij aan om de invulling van het 
Harddraverspark op te bouwen aan de hand van meerdere ‘losse 
functies’ die samenkomen in één thema. Eén van de functies kan 
dan de ‘wow-factor’ zijn, maar de andere functies kunnen ook 
meer basisvoorzieningen betreffen. 

Daarmee kun je een concept ontwikkelen met 
aantrekkingskracht op meerdere doelgroepen. Veel van de 
parkinvullingen uit hoofdstuk 6 zijn opgebouwd uit ‘losse 
functies’, zoals in het voorbeeld van Rory Meyers met een 
botanische tuin, speeltoestellen, een klein theater en horeca.

Fryslân, Bonifatius, De Elfsteden... Dit zijn voorbeelden van sterke 
associaties of zelfs merken die kunnen worden gebruikt als 
thema voor de invulling van het park. In de voorbeelden van 
parkinvullingen uit hoofdstuk 6 zien we dat veel initiatieven een 
directe link hebben met de omgeving. Door de nieuwe 
voorziening te koppelen aan de lokale cultuur of een sterk merk 
ontstaat naar verwachting ook sneller draagvlak voor het 
initiatief en wordt de beleving van het verblijf in het gebied 
versterkt. 

Zorg ervoor dat de verbinding tussen het Harddraverspark en het 
stadscentrum van Dokkum zo natuurlijk mogelijk is ingericht, 
zodat een combinatiebezoek altijd vanzelfsprekend is. In 
Roermond loopt het outletcenter bijvoorbeeld direct over in de 
binnenstad. Er zijn geen fysieke barrières. 
De nieuwe invulling van het Harddraverspark kan eraan 
bijdragen dat de toegangswegen naar het stadscentrum 
aantrekkelijker worden en in de ‘zijstraten’ meer voorzieningen 
gaan ontstaan. 

Zorg ook voor andere infrastructurele aanpassing, zoals 
aanvoerwegen en parkeergelegenheid.

Creëer aanbod dat aanvullend is op het bestaande aanbod in 
Noord-Nederland en de regio. Cultureel aanbod vanaf 80.000 
bezoekers per jaar voor doelgroepen aan de linkerkant van het 
leefstijlenmodel is nog beperkt aanwezig in Noord-Nederland. In 
de directe omgeving is wel veel cultureel aanbod aanwezig, maar 
dat is grotendeels kleinschalig van aard en met name gericht op 
de doelgroepen aan de rechterkant van het leefstijlenmodel.  

Het ontwikkelen van een invulling in het Harddraverspark 
waarmee extra bezoekers worden getrokken en de binnenstad 
van Dokkum wordt versterkt vergt naast ambitie, groots denken 
en lef ook geld. Dat blijkt ook uit de voorbeelden uit onze 
benchmark. In alle initiatieven is fors geïnvesteerd. Niet alleen 
incidenteel, maar ook structureel. 


