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Sturingsinstrumenten

Overnachtingen Bestedingen
Aandeel

werkgelegenheid

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (865.000)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (€ 43,5 miljoen)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (12%)

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

De Ronde Venen

Horst a/d Maas

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

De Ronde Venen

Horst a/d Maas

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Giethoorn (233.000)

De Ronde Venen (176.600)

Giethoorn (€ 30,4 miljoen)

Zaanstad 
incl. Zaanse Schans (6%)

De Ronde Venen (€ 34 miljoen)
Molenlanden 
incl. Kinderdijk (3,5%)

Met enkele recente ontwikkelingen is in de gemeente de 
capaciteit voor toeristische overnachtingen toegenomen. 
Het aandeel van de vaste plaatsen (jaarplaatsen, tweede 
woningen) in de totale verblijfscapaciteit is met name buiten 
Giethoorn nog fors. De Ronde Venen kent ondanks de ligging 
nabij Amsterdam een hoog aandeel vast verblijfstoerisme, 
terwijl Horst aan de Maas juist vele alternatieven voor kort 
toeristisch verblijf heeft.

Met name in Giethoorn zijn de totale bestedingen aan recre-
atie en toerisme, afgezet tegen het aantal inwoners, zeer hoog. 
Deels komt dit door het lage aantal inwoners, deels door de 
relatief hoge gemiddelde bestedingen tijdens een dagbezoek. 
Elders in de gemeente wordt per inwoner economisch gezien 
veel minder geprofiteerd van de trekkracht van Giethoorn en 
Nationaal Park Weerribben-Wieden. Elders in het land blijkt dat 
gemeenten met veel capaciteit voor kort toeristisch verblijf en 
grote trekkers in de dagrecreatie relatief hoge bestedingen per 
inwoner hebben. Van de benchmarkgemeenten presteert met 
name Horst aan de Maas goed, vanwege o.m. Toverland en drie 
grootschalige bungalowparken.

De gastwaardering voor de gemeente (excl. Giethoorn) is 
over het algemeen hoog, door de bijzondere omgeving, de 
mogelijkheden om te wandelen, fietsen en varen, en de 
authentieke Zuiderzeestadjes. Nadelig is dat de meeste kernen 
niet over een ruim toeristisch (elkweer-) voorzieningenpakket 
beschikken, waardoor verblijf met name buiten het 
hoogseizoen minder aantrekkelijk is. Giethoorn ontvangt 
een gemiddelde beoordeling: de omgeving wordt sterk 
gewaardeerd, maar met name in de drukke perioden ontstaat 
overlast, die afbreuk doet aan de gastervaring. 

Aandeel slaapplaatsen kort toeristisch verblijf

Totale bestedingen toerisme per inwoner

Gastwaardering totaalproduct

€ 982

€ 785

Horst a/d Maas
(1.555.700)

Horst a/d Maas 
(€ 165,7 miljoen)

Giethoorn (36%)

48%

70%

20%

72%

€ 11.010

€ 3.917

8,4

7,9



OmgevingSamenlevingEconomie

Omvang toerisme
Toerisme is, met een bestedingsniveau van € 74 miljoen per jaar, essentieel voor de gemeente Steenwijkerland. De 
omvang van het toerisme weerspiegelt zich ook in de werkgelegenheid: bijna 14% van de werkgelegenheid in de 
gemeente is afkomstig uit het toerisme. Daarmee is het aandeel in de werkgelegenheid veel hoger dan het landelijk 
gemiddelde (6,9%). Toerisme is qua werkgelegenheid de vierde sector in de gemeente. 

Ontwikkeling toerisme
Economisch gezien zit het toerisme in Steenwijkerland in de lift, zowel het dag- als verblijfsbezoek steeg de afgelopen 
jaren sterk. Hierdoor steeg het aantal toeristische banen in de gemeente in de afgelopen vier jaar met circa 10%. 
Specifieke cijfers over de kern Giethoorn ontbreken maar de inschatting is dat deze groeicijfers nog aanzienlijk hoger 
zijn. 

Verschillen tussen kernen 
De bestedingen zijn niet gelijkmatig verdeeld over de gemeente. Giethoorn beslaat in oppervlakte ongeveer 12% van de 
gemeente, maar is goed voor circa 40% van de bestedingen. Het dagtoerisme is in Giethoorn goed voor circa tweederde 
van deze bestedingen. In de andere kernen (60% van de bestedingen) is het omgekeerde het geval, deze zijn juist voor 
tweederde afhankelijk van het verblijfstoerisme. 

De bestedingen per dag- en verblijfsbezoek zijn in Giethoorn hoger dan in de andere kernen, mede vanwege de 
samenstelling van het aanbod. Per vierkante kilometer waren de toeristische bestedingen in Giethoorn vergelijkbaar 
met Amsterdam. Ook hier behaalde Giethoorn betere resultaten dan de overige kernen in de gemeente. Hierbij dient 
wel aangetekend te worden dat de grote omvang van het dagtoerisme in Giethoorn nog relatief weinig leidt tot een 
verblijf van enkele dagen. De toeristische verblijfscapaciteit is namelijk niet bijzonder groot, en haalt ook geen zeer hoge 
bezettingsgraden. Een deel van de verblijfscapaciteit is zelfs gesloten in de wintermaanden.

Profiel toerisme 
Het huidige toeristische profiel van het toerisme geeft meerdere redenen om minder positief over het 
langetermijnperspectief te zijn. Het toerisme in met name Giethoorn is (erg) sterk gegroeid, maar was vooral gericht op 
het bezoek van gasten die maar kort in het gebied blijven. De bestedingen per gast zijn daarmee weliswaar relatief hoog 
afgemeten aan de tijd dat men aanwezig is, maar andere bedrijven, elders in de gemeente, profiteerden daar niet ten 
volle van mee. 

Elders in de gemeente staat de kwaliteit van het verblijfsaanbod mede door de relatief korte verblijfsduur onder druk; 
er is relatief veel verouderd vast verblijf en de bezetting van toeristisch verblijf blijft onder het landelijk en provinciaal 
niveau. De huidige COVID-19-crisis leidt bovendien tot twijfel of de doelgroepen die Giethoorn in de afgelopen jaren trok 
terug zullen keren of dat deels op andere, nieuwe doelgroepen moet worden ingezet. Het Nationaal Park Weerribben-
Wieden biedt hierbij goede kansen voor een verdere ontwikkeling, maar verder zijn de bezoekredenen (nog) te beperkt 
ontwikkeld, te weinig bekend of te seizoensmatig van karakter. 

Waardering toeristisch product 
De waardering van de huidige gast voor het toeristisch product in de gemeente is relatief hoog, voor verblijfs- én 
dagtoerisme. In Giethoorn worden de omgeving en de gastvrijheid geroemd, al is de drukte in bepaalde momenten van 
het jaar nadelig. Ook buiten Giethoorn is de waardering hoog, onder meer door de vele mogelijkheden om te wandelen, 
fietsen en varen en de voormalige Zuiderzeestadjes te bezoeken die de gemeente rijk is. In sommige kernen is buiten 
het seizoen echter nog te weinig te beleven voor de toerist. 
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Sturingsinstrumenten

Steun bevolking voor 
groei toerisme

Overnachtingen
per inwoner

Horeca
per inwoner

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (21)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (0,3 m2)

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Kinderdijk

Amsterdam Centrum

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Amsterdam-Centrum

Molenlanden

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Amsterdam (21)

Molenlanden (1) Molenlanden (0,2 m2)

Amsterdam (0,5 m2)

Het aantal dagbezoeken per inwoner is in Giethoorn 
hoger dan bijvoorbeeld in het stadsdeel Centrum 
in Amsterdam of in Kinderdijk. Omdat in Giethoorn 
bovendien sprake is van een sterke vermenging van 
recreatieve en woonfuncties zorgt deze situatie in het 
zomerseizoen regelmatig voor overlast. Het aantal 
dagbezoeken elders in de gemeente is lager dan het 
landelijk gemiddelde. 

In Giethoorn beslaat het toeristische seizoen grofweg de 
periode april-september met de maanden mei, juli en 
augustus als drukste perioden. In de laatste jaren komen 
ook meer mensen buiten het toeristische seizoen naar 
Giethoorn, al zijn de aantallen nog relatief bescheiden ten 
opzichte van drukke maanden. Het gevolg is dat enkele 
bedrijven tot een jaarronde opening (willen) overgaan, 
wat positieve effecten heeft op de werkgelegenheid. 

Uit deskresearch komt naar voren dat circa 7% van de 
adressen in Giethoorn via Airbnb wordt aangeboden voor 
verhuur. Dit is inclusief een aantal reguliere bedrijven 
dat gebruik maakt van dit boekingsplatform. Daarmee is 
in Giethoorn sprake van meer verhuur dan het landelijk 
gemiddelde. In overige delen van de gemeente komt 
dergelijke verhuur nauwelijks voor. Overmatige verhuur 
kan leiden tot een verdere disbalans tussen leefbaarheid 
en toerisme. 

Aantal dagbezoeken per inwoner

Aandeel hoogseizoen in het dagtoerisme

Adressendichtheid Airbnb

0,6%

Giethoorn (4,7)

59

180

8,4%

351

Giethoorn (84) Giethoorn (1,7 m2)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (7,9)

298

0,1%

95%

85%

6,9%
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Draagvlak toerisme
Onder inwoners in de meeste kernen is relatief veel draagvlak voor toerisme. Er is buiten Giethoorn geen of nauwelijks 
overlast door toerisme en er is ruimte voor nieuwe toeristische bedrijvigheid, zeker als dit de inwoners van de kernen 
(ook) ten goede komt. De inwoners buiten Giethoorn hebben daarbij een voorkeur voor de kwaliteitstoerist. In 
Giethoorn worden de economische voordelen van toerisme zeker gezien, maar er is weinig steun voor meer groei als de 
schaduwzijden van het toerisme door de gemeente en ondernemers niet gelijktijdig worden aangepakt. 

Toeristische druk 
De toeristische druk in Giethoorn is hoog, met name langs en op de Dorpsgracht tussen paal 1 en paal 5. Als het aantal 
bezoekers aan het gebied wordt vergeleken met het aantal inwoners en de oppervlakte van het gebied, blijkt dat het 
aantal dagbezoeken per vierkante kilometer hoger is dan in het centrum van Amsterdam. Ook daar geldt dat de drukte 
zich met name concentreert in bepaalde gebieden van het centrum (Kalverstraat, Rokin, Negen Straatjes, etc.). Ook het 
aantal bezoeken per inwoner is in Giethoorn met ruim 400 bezoeken per jaar hoger dan in het centrum van Amsterdam 
of in Kinderdijk. Het bezoek in Giethoorn concentreert zich sterk in april-september en loopt in die korte periode nog 
veel sterker op dan in bijv. Amsterdam, waar het bezoek zich langzamerhand over een groter gedeelte van het jaar 
spreidt. In de andere kernen is de toeristische druk aanmerkelijk lager, zowel afgezet tegen het aantal inwoners als 
tegen de oppervlakte van de gemeente. 

Voorzieningenniveau 
Door het toerisme beschikt Steenwijkerland over meer voorzieningen dan te verwachten zou zijn op basis van het aantal 
inwoners. Deze effecten zijn vooral zichtbaar in de dagelijkse detailhandel, horeca en cultuur, ontspanning en recreatie. 
Ook de leegstand in de detailhandel is met name in Giethoorn aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde. 
Kwalitatief draagt het toerisme niet altijd bij aan een hoger voorzieningenniveau: recreatievoorzieningen zijn vooral 
geconcentreerd op het vlak van bootverhuur, daar waar de inwoner van Giethoorn vaak zelf al over een eigen boot 
beschikt. In de overige kernen van de gemeente geldt dat het voorzieningenniveau iets hoger is dan te verwachten op 
basis van het aantal inwoners. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is beperkt. 

Neveneffecten 
In Giethoorn en de andere kernen zijn er minder gemelde incidenten zoals diefstal en vandalisme in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde, namelijk 22-23 incidenten per 1.000 inwoners per jaar tegen landelijk 37. Het aantal incidenten in 
Giethoorn is wel vergelijkbaar met andere kleine plattelandskernen. In Giethoorn spelen daarnaast andere problemen 
als het betreden van privéterrein door toeristen en schade aan eigendommen, die de leefbaarheid, met name in het 
hoogseizoen, onder druk zetten. Daarnaast zijn er signalen dat niet alle verhuurboten en rondvaartboten aan de regels 
in de Vaarverordening voldoen. Handhaving hierop is beperkt. Parkeren vindt vaak plaats op privéterrein (bijvoorbeeld 
bij een bootverhuurder), maar door het beperkt aantal openbare parkeerplaatsen staat het parkeren in het hoogseizoen 
regelmatig onder druk.
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Sturingsinstrumenten

Oppervlakte
Natura 2000

CO
2
-voetafdruk

toerisme per km2

Duurzaamheids-
kenmerk Green Key

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (56 kg)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (0%)

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

Steenwijkerland 
(excl. Giethoorn)

Giethoorn

De bezoekers van Giethoorn gebruiken touringcars, 
openbaar vervoer en personenauto’s om een bezoek af 
te leggen, de wijze van vervoer is dus divers. In de laatste 
jaren is individueel bezoek met het openbaar vervoer of 
een personenauto in opkomst. Elders in de gemeente 
kiezen verblijfsgasten vooral voor de personenauto, 
vanwege de matige bereikbaarheid per openbaar 
vervoer. De omgevingskwaliteiten van de gemeente 
zorgen ervoor dat tijdens het verblijf de (elektrische) 
fiets en de boot belangrijke vervoersmiddelen zijn. Bij 
de bootverplaatsingen is een belangrijke stap naar 
verduurzaming gezet door bij commerciële verhuur 
elektrisch aangedreven boten verplicht te stellen. Bij 
boten voor eigen gebruik is deze maatregel nog niet 
ingevoerd.

De gemeente heeft beleid op het vlak van duurzaamheid 
geformuleerd. Hierin is tevens aandacht voor de rol die 
toerisme hierin kan spelen. Daarmee is de gemeente 
verder dan verschillende andere gemeenten in 
Nederland. Beleidsdoelstellingen zijn echter nog niet 
SMART geformuleerd. 

De meeste verblijfstoeristische bedrijven in de gemeente 
treffen maatregelen om te verduurzamen. Het merendeel 
beperkt zich daarbij tot de wettelijke verplichtingen 
hiervoor. Slechts enkele bedrijven spannen zich 
bovengemiddeld in, bijvoorbeeld door realisatie van 
energieneutrale accommodaties of de volledige inzet op 
biologische producten in de horeca. Omdat er weinig 
sterk duurzame bedrijven zijn in de gemeente, is ook het 
aandeel overnachtingen in deze bedrijven nog bescheiden.

Duurzaam karakter vervoersmodaliteit

Duurzaamheidsbeleid overheid

Duurzaam verblijfstoerisme

Giethoorn (82%)

40%

80%

Giethoorn (235 kg) Giethoorn (0%)

Steenwijkerland excl.
Giethoorn (24%)

70%

8%

70%

17%

Zaanse Schans /
Kalverpolder (45%)

Kinderdijk (5,7%)
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De impact van toerisme op de omgeving in de gemeente Steenwijkerland is overal vrijwel vergelijkbaar. Dit komt door 
grote overeenkomsten in de omgevingskwaliteiten van de gebieden en door de beleidsinvulling vanuit de gemeente die 
overal op hoofdlijnen hetzelfde is. Wel zijn er enkele kleine nuanceverschillen tussen de gebieden. 

Footprint toerisme 
Veel bezoekers aan Giethoorn komen voor een dag. Deels komen deze uit de omgeving of verblijven zij aldaar, deels 
komen zij van elders in Nederland of zelfs buitenland. Bij bezoekers die niet in de regio verblijven is de vervoerswijze 
divers, zowel touringcars, openbaar vervoer (beide relatief lage uitstoot per persoon) als personenauto’s. Bij verblijf 
in de omgeving komen bezoekers vaak met de fiets of boot. De bezoekers aan andere delen in de gemeente (buiten 
Giethoorn) verblijven vaak langere tijd, en komen vrijwel altijd met de auto gezien de beperkte bereikbaarheid van het 
buitengebied met het openbaar vervoer. De footprint van het toerisme in Giethoorn is daarom per bezoek iets kleiner 
dan daarbuiten. Door het hoge aantal bezoeken dat Giethoorn jaarlijks trekt, is het totale effect op de omgeving echter 
weer groter. Per saldo zijn er geen significante verschillen tussen de kernen en is de luchtkwaliteit doorgaans bovendien 
goed. Alleen boven de natuurgebieden is soms een iets betere kwaliteit. 
 
Behoud erfgoed, landschap en natuur 
De omgevingskwaliteiten in de gemeente zijn groot. Grote delen van de gemeente zijn onderdeel van het Nationaal 
Park Weerribben-Wieden en die gebieden kennen een hoge natuurwaarde. Ook zijn er veel waterwegen en een aantal 
historische kernen met authentieke panden. Vanuit de overheid is er vastgesteld beleid om deze kernkwaliteiten te 
waarborgen. Hieraan zijn enkele initiatieven gekoppeld. Slechts ten dele is er echter sprake van een direct toeristisch 
verdienmodel met betrekking tot het erfgoed, landschap en de natuur. Uiteraard komen toeristen mede dankzij 
het mooie decor van natuur en landschap naar de gemeente en ontvangt de gemeente hiervoor bijvoorbeeld 
toeristenbelasting en andere gemeentelijke belastingen voor bedrijvigheid. Dit zijn echter algemene belastingen die 
niet automatisch terugstromen naar het behoud van de kernkwaliteiten van erfgoed, landschap en natuur. Het beheer 
van de natuurgebieden in de gemeente is grotendeels in handen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die 
financieel worden ondersteund door onder meer het Rijk en de provincie (en in het geval van Natuurmonumenten ook 
door veel particulieren). Hieruit wordt het behoud gefinancierd, zoals ook gebeurt op vergelijkbare toeristische plekken 
in Nederland. Bij deze financiering is echter geen directe relatie met toerisme te leggen.  

Duurzaamheid R&T-sector
Op dit moment zijn er nog geen bedrijven met een duurzaamheidskeurmerk. Wel werken enkele bedrijven, 
gebonden aan landelijk opererende ketens, aan het behalen van één van de keurmerken, zoals Green Key. Ook in de 
profilering van de bedrijven in de R&T-sector komt duurzaamheid  nauwelijks terug, en het gebruik van biologische 
en streekproducten is onder de grotere bedrijven in de gemeente beperkt tot enkele aanbieders. Milieuvriendelijke 
afvalverwerking en reiniging vindt wel plaats bij de meeste (grootschalige) bedrijven. Al met al ontstaat het beeld dat 
de bedrijven in de sector, mede vanwege de investeringsinspanning die ermee gemoeid is, zich vooral richten op het 
verduurzamen aan de hand van eenvoudig beschikbare alternatieven en het voldoen aan wet- en regelgeving. Wel 
worden enkele nieuwere accommodaties in de gemeente gebouwd met energieneutraliteit als principe. 

Duurzaamheidsbeleid overheid 
De gemeente Steenwijkerland heeft duurzaamheidsbeleid geformuleerd en daarin is ook aandacht voor toerisme. 
SMART geformuleerde doelstellingen rondom toerisme en duurzaamheid ontbreken echter nog. De R&T-sector en 
de gemeente trekken nog niet vanzelf gezamenlijk op als het gaat om verduurzaming, wel is er wederzijds contact 
hierover. Ook de integraliteit van de beleidsterreinen binnen de gemeente is nog gemiddeld. Bedrijven gericht op boot- 
en sloepenverhuur zijn wel verplicht gebruik te maken van elektrische motoren. Hiermee heeft de gemeente strikter 
beleid geformuleerd dan elders in Nederland. Boten en sloepen die in privébezit zijn, zijn (nog) niet gebonden aan deze 
regelgeving. 
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• Rem overlast dagtoerisme Giethoorn af door gericht aan de slag te gaan samen met de 
stakeholders incl. bewoners ondersteund door gedegen onderzoek naar de draagkracht van 
het gebied, inzicht in de belangrijkste knelpunten en door samen gedragen maatregelen op te 
stellen. Eerste quick-win maatregelen zouden kunnen zijn: maximeren bootverhuur op huidige 
aantal door te werken met vignetten en aanvullend vaarbesluit, beperken van nieuwe horeca-
vergunningen en/of het beperken van commerciële vaartijden (bijv. niet ’s avonds), zodat de 
periode van drukte is afgebakend. 

• Ontwikkel gericht duurzaamheidsbeleid op gebied van toerisme en wordt hierin 
toeristische modelgemeente. Stel hiertoe een gericht pakket aan maatregelen op waarbij het 
aandeel van de auto in de modal split wordt terug gebracht, ondernemers worden uitgedaagd 
om veel duurzamer te opereren (Green Key, geen bootjes meer op fossiele brandstof etc.) en 
inkomsten uit toerisme (deels) worden terug gesluisd naar natuur en cultuurhistorie. 

• Creëer fondsen om het toerisme te verbeteren. Om kortetermijnoplossingen mogelijk te 
maken, adviseren we een publiek-privaat fonds te creëren (met bijdrage van ondernemers 
en overheid), om op korte termijn (2020) de gevolgen van de COVID-19-crisis op het toerisme 
aan te pakken en daarna de kwaliteit van het toerisme te verbeteren (zoals bijvoorbeeld 
het introduceren van een digitaal parkeercapaciteitssysteem of vergoeden van schade aan 
bijvoorbeeld bruggen). Een toeristische BIZ zou hiervoor een goede optie zijn, zoals onlangs 
bijvoorbeeld in Valkenburg is gerealiseerd.

• Zet in op groei van shortbreak markt in het kwalitatief hoogwaardige segment bij Nationaal 
Park Weerribben-Wieden en oude Zuiderzeestadjes als Blokzijl en Vollenhove. Dit trekt meer 
geïnteresseerde doelgroepen aan (in plaats van ‘selfie’-toerisme), met meer koopkracht, die 
langer verblijven en daardoor meer uitgeven. Dit sluit ook uitstekend aan bij het DNA van de 
gemeente zelf en de omgeving (o.a. Hanzesteden, Koloniën van Weldadigheid). 

• Creëer meerwaarde en (nog) hogere bestedingen bij dagtoerist Giethoorn door deze te 
verleiden om te kiezen voor een completer pakket dan alleen het bekende vaartochtje, bijv. door 
een gedifferentieerde rondleiding per doelgroep met meer achtergrondinfo, een bijzondere 
lunch/diner en/of een overnachting op een bijzondere plek binnen Steenwijkerland.

• Ontwikkel gericht beleid om de kwaliteit van het verblijfstoerisme aanzienlijk te verhogen 
door een gerichte aanpak van niet-toeristisch gebruik van verblijfsaccommodaties, stimulering 
nieuw, bijzonder aanbod in samenhang met de kwaliteiten van het DNA (nabij natuurgebieden, in 
monumentale panden etc.) en door stimulering bestaande ondernemers tot verbeteringen op het 
gebied van gastheerschap, duurzaamheid en vindbaarheid/boekbaarheid.

• Onderzoek hoe de belastingheffing bij toeristische ondernemers evenwichtiger verdeeld 
kan worden (door ook dagtoerist aanbieders te belasten) en op welke wijze een deel van de 
opbrengsten teruggesluisd kan worden naar een collectief van ondernemers die deze gelden 
vervolgens weer in onderlinge samenspraak kunnen inzetten voor de kwaliteitsverbetering van 
het toerisme in brede zin.
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Achtergrond van het model
Het Dashboard Impact Toerisme is door ZKA ontwikkeld om een breder inzicht te bieden in de impact van 
toerisme op de samenleving. Dat effect beperkt zich niet tot de economie, maar heeft, zeker in perioden 
waarin het toerisme sterk groeit, ook invloed op de samenleving en de (ruimtelijke) omgeving. Tot nog 
toe is de economische invloed vaak het meest tastbaar en deze kan ook worden vertaald in bestedingen, 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De effecten op de samenleving en de omgeving zijn vaak minder 
gekwantificeerd beschikbaar, wat ertoe heeft geleid dat ZKA een stap verder is gegaan door in de winter en 
het voorjaar van 2020 het Dashboard Impact Toerisme te ontwikkelen, dat de effecten van toerisme op een 
breder niveau inzichtelijk en toegankelijk maakt. Tijdens de afronding van dit Dasboard werd Nederland 
getroffen door het Coronavirus. Op dat moment was nog onduidelijk wat de effecten van de lockdown 
waren op korte termijn en in hoeverre op middellange termijn de intercontinentale toeristen weer zullen 
terugkeren naar met name Giethoorn.

Bronnen 
Het Dashboard Impact Toerisme bestaat uit drie dimensies: Economie, Samenleving en Omgeving. Het 
model brengt aan de hand van bestaande gegevens en interview  de impact van toerisme op een kern, 
gemeente, of regio in kaart. Elk van de drie dimensies bestaat uit vier thema’s, die weer bestaan uit 4-5 
eigenschappen. Elke eigenschap krijgt een score aan de hand van een objectieve schaal. Uiteindelijk leidt 
een weging van de circa 50 scores tot een rapportcijfer voor de dimensies Economie, Samenleving en 
Omgeving, dat met andere kernen, gemeenten of regio’s kan worden vergeleken.

Deze rapportage geeft de resultaten van het model weer voor de gemeente Steenwijkerland (verdeeld naar 
Giethoorn en de overige kernen).

Aan de hand van bronnen als de toeristenbelasting van de gemeente Steenwijkerland, CBS, LISA, Locatus, 
Marketing Oost (rapport “Bezoekers aan Steenwijkerland”), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en eigen 
onderzoek van ZKA is alle informatie verzameld en omgezet naar scores. Ook zijn interviews uitgevoerd met 
enkele ondernemers in het verblijfs- en dagtoerisme, en met vertegenwoordigers van zeven dorpsraden 
in de gemeente hebben bijgedragen aan de resultaten. Het draagvlak voor toerisme onder de bevolking is 
gemeten aan de hand van vijftien stellingen.

Copyright
Dit rapport is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen op basis van deskundig onderzoek. Onderhavig 
rapport bevat een weergave en interpretatie van (delen van de) onderzoeksresultaten. Het is anderen 
toegestaan om (delen van) het rapport en gehanteerde methodieken en modellen te kopiëren, distribueren, 
vertonen, op te voeren zolang ZKA Leisure Consultants als maker van het werk wordt vermeld en het werk 
niet commercieel wordt gebruikt.

Vormgeving: Studio Meesterwerk


