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Inhoud Introductie

Introductie

Welkom in een heel bijzonder stukje Nederland! Bijzonder in natuurschoon, 
bijzonder in regionale karakters én bijzonder in hoe we samen tegen din-
gen aankijken en hoe we vervolgens dingen samen oppakken.

Voor u ligt het adviesrapport van Waardevol Reestdal. Een bijzonder plan 
want het is adviesrapport en projectplan, notulen en werkdocument in één. 
We kozen bewust voor deze benadering. Om de inspirerende voorbeelden 
van hoe we met elkaar brainstormden en bouwden kracht bij te zetten. Om 
te laten zien dat een proces echt waardevol wordt wanneer je keuzes moet 
maken. Om soms een persoonlijke veer te laten om uiteindelijk samen trots 
te zijn op wat je voor elkaar over hebt. Dat geldt voor een omgeving waarin 
je samen woont en werkt, dat geldt even zo goed voor een adviesplan.

We schreven dit plan ook op deze wijze om een inspirerend en leuk lees-
baar voorbeeld te mogen zijn voor evenzovele bijzonder regio’s, projecten 
en welwillende mensen die de schouders zetten onder hun omgeving en 
hun idealen.

En uiteindelijk vormt dit plan natuurlijk de basis voor wat we samen op wil-
len pakken. Om ervoor te zorgen dat we de woorden én de energie van het 
gezamenlijke proces in onze dagelijkse omgeving terug zien.

Iedereen die aan dit plan heeft meegewerkt wenst u veel leesplezier!



4
Trots! We moeten zelf de regie oppakken. Laat 
je talent zien. Samen staan we sterk. Los laten 
en vertrouwen. Dromen, denken, durven, doen. 
Inspireren! Authenticiteit moeten we koesteren. Het 
best bewaarde geheim, niet verder vertellen. Be good. 
Tell it. Een parel daar ben je zuinig op. Het is geen 
pretpark. Stilte. Wie kent de Reest? En wie weet wat 
er te doen is? “Dat dit nog bestaat in Nederland!”. 
Noaberschap. Samen kunnen we zoveel verder 
komen. Lekker eten. Wandelen zonder iemand tegen 
te komen. Fijnproevers. “Als mensen bij ons komen 
dan verbazen ze zich over de rust, de natuur, de stilte 
en de duisternis”. Natuurlijk. Kunst is, om de balans 
te houden. Idyllisch. Natuurliefhebbers willen we. 
Gastvrij. Ontwikkelen, leren, groeien! Stilte beleven 
en genieten van de natuur. Wandelen. “Ook voor 
eigen inwoners!” Respectvol met de natuur omgaan.  
Activiteit. Ruimte voor ondernemers. Ontbijten bij 
de boer. Festivals. Samenwerking zoeken en vinden. 
Het historische karakter. Puur. Het is de kracht van 
het Reestdal. Bloemrijke graanvelden. We moeten 
het verhaal vertellen. Verbinden. Grenzeloos kunst 
verkennen. Overgaan tot doen en zelf de regie pakken. 
Ik mis koffie met appeltaart. 
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3 sessies

Bijna 100 betrokken enthousiastelingen

15 uur aan positief kritische denkkracht

1,63 kg advies op papier

11 ingevulde gouden tips!

13 partijen betrokken
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Inleiding

Voor u ligt het adviesrapport met betrekking tot het onderzoekstraject 
genaamd ‘Waardevol Reestdal’. Eind december 2017 verstrekte stichting 
Ondernemend Reestdal (SOR) de opdracht aan Das Idee om dit traject te 
begeleiden.

Het onderzoekstraject ‘Waardevol Reestdal’ wordt in financiële zin gesteund 
door LEADER-subsidie vanuit de provincies Drenthe en Overijssel. (Dit be-
treft een EU-subsidie om de vrijetijdseconomie op het Europese platteland 
een impuls te geven). Daarnaast steunen Gemeente De Wolden, Meppel, 
Staphorst en Hardenberg dit traject ook in financiële zin.

Het vertrekpunt van dit onderzoek is de evaluatie van het vorige LEA-
DER-project “Idyllisch Reestdal” uit 2012. Aanleiding is de behoefte vanuit 
de inwoners en ondernemers van de Reestdal regio om te verkennen waar 
kansen liggen om nieuw gevonden en gedragen doelen te behalen.

Met de uitkomst van het onderzoekstraject wil de SOR een impuls leveren 
aan het behoud van de werkgelegenheid, meer de juiste doelgroepen naar 
het Reestdal krijgen en langer verblijf bevorderen.

De uitkomsten van dit onderzoekstraject geven richting voor de ontwikke-
ling van de regio met betrekking tot de vrijetijdseconomie. Zij vormen de 
basis en de springplank voor nieuwe LEADER-initiatieven t.b.v. de Reestdal 
regio. 

Opbouw van dit rapport

Procesgang

In de loop van het project hebben we waar nodig organisatorisch bijge-
stuurd t.o.v. het oorspronkelijke plan van aanpak. In dit hoofdstuk leest u 
waarom en hoe.

Fase 1: organisatie, kaders en thema’s

Met het bestuur van St. Ondernemend Reestdal hebben we organisatori-
sche stappen genomen ten aanzien van bestuur, een visie ontwikkeld op de 
Reestdal regio, kaders en thema’s vastgesteld voor fase 2 van dit project en 
afspraken gemaakt t.a.v. de communicatie.  

Fase 2: brainstorm- en debatsessies

Dit hoofdstuk vormt de kern van dit onderzoekstraject. Het bevat de ver-
werkte input van de twee brainstorm- en debatsessies met alle betrokken 
partijen. Na elk thema trekken we conclusies en doet Das Idee een aantal 
aanbevelingen.

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk vatten we de conclusies uit fase 1 en 2 samen en trekken 
verbanden. Daarnaast komen we met een aantal aanbevelingen in de vorm 
van nieuwe ideeën, middelen en acties voor fase 3: het plan van aanpak.

Fase 3: Plan van aanpak

Het onderzoekstraject ‘Waardevol Reestdal’ is afgerond. Tijd om de mou-
wen op te stropen en aan de gang te gaan. U leest hier het summum van 
dit adviesrapport: het plan van aanpak.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens het bestuur van Stichting Ondernemend Reestdal,

Jeroen Slager, Voorzitter
Bert Schonewille, Projectleider
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Onze visie en missie

Visie

Stichting Ondernemend Reestdal heeft als doel om de vrijetijdseconomie  
in de Reestdal regio te ontwikkelen en te versterken. Wij wenden die  
ontwikkeling aan voor een vitale balans tussen leefbaarheid, werkgelegen-
heid en natuurschoon. Een gezonde balans tussen vooruitgang en behoud. 
Een balans die kenmerkend is voor onze regio en aantrekkelijk voor een 
ieder die in onze regio leeft of ons bezoekt.

Waardevol Reestdal

De Stichting werkt samen met haar partners als landschap-
sorganisaties, waterschappen, gemeenten, provincies en 
haar bewoners aan een kwalitatief hoogwaardige recreatie-
sector. De sector zoekt hierbij naar verbindingen met onder  
andere natuur, water, streekproducten, educatie, kunst, historie en zorg.  
 
We nodigen u uit om samen te werken aan een sterke regio, en te genieten 
van een waardevol Reestdal.

Missie

Stichting Ondernemend Reestdal maakt samen uniek.
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De Reestdal Regio

Kronkelend door haar eeuwenoude authentieke beekdal staat de Reest 
symbool voor een veelzijdige regio. Uniek in natuurschoon en cultuurhis-
torie, veelzijdig in wonen, nijver en gastvrijheid. De trotse inwoners en on-
dernemers kennen de regio als een plek waar het goed wonen en werken 
is. Waar je kunt ontspannen in de uitbundige natuur, waar je elkaar ont-
moet in de gezellige horeca, waar je je kunt verwonderen in een van de vele 
galeries en waar je kunt ontspannen langs kerkenpad, fietsknooppunt en 
wandelroute.
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Veelzijdig
en karakteristiek

Het Reestgebied is een veelzijdige regio. Het verbindt de gemeenten Mep-
pel, Staphorst, Zuidwolde en Dedemsvaart met elkaar. Maar het verbindt 
ook activiteit met rust en nodigt liefhebbers van natuurschoon en gastvrij-
heid uit voor een kort of lang verblijf. Kenmerkend voor het Reestgebied is 
de kleinschaligheid, de hoge natuurlijke waarde en de veelal nog authen-
tieke en gave cultuurhistorische kenmerken. Denk aan de graslanden, de 
heides, de ooievaars, rode wouw, dassen, de zilverenmaan en het moeras-
kartelblad. Denk aan de esgehuchten, de landgoederen, havezaten en de  
kerkenpaden. 

De Reestdal Regio
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Belangrijk voor ons is om de kenmerkende kleinschaligheid te behouden. 
De natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het Reestgebied zijn im-
mers bepalend: uniek en grotendeels authentiek. Dat willen we graag zo 
houden zonder dat we de vraag naar recreatie, ontspanning en onderne-
merschap negeren. Om de uniciteit van onze regio te waarborgen is goed 
beheer noodzakelijk. Door toeristen aan te trekken houden we niet alleen 
onze bedrijven rendabel en onze omgeving leefbaar, maar creëren we ook 
mogelijkheden voor bescherming en behoud. Zo kunnen we veelzijdig en 
groot worden in de ons zo beminde kleinschaligheid.

Groot in 
kleinschaligheid

Kenmerkend zijn ook de bewoners van het Reestgebied. Ze zijn trots op  
elkaar en hebben wat voor elkaar over. Dat zie je terug in de vele momen-
ten die ze samen organiseren. Van groot festival tot subtiele proeverij.  
Je ziet dit noaberschap terug in de galeries, proeft het in de restaurants, 
hoort het tijdens de kleinschalige concerten en ervaart het als iemand om 
hulp verlegen zit.

We hebben
nogal wat over 
voor elkaar...
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In dit hoofdstuk staan we stil bij het proces van het onderzoekstraject Waardevol Reest-
dal.

De oorspronkelijke LEADER-aanvraag werd in december 2017 ingediend. In het plan van 
aanpak gingen we uit van twee fases. Fase 1 zou bestaan uit twee sessies met het bestuur 
van St. Ondernemend Reestdal (SOR). Fase 2 zou bestaan uit één sessie met betrokken 
stakeholders, bewoners en ondernemers.

Na voorbespreking in januari 2018 vonden de eerste sessies plaats met het bestuur van 
SOR  op 21 februari resp. 7 maart. Tijdens deze sessies werd stapsgewijs de visie vanuit 
SOR in beeld gebracht: welke beweging willen we samen maken? Wat is ons gezamenlijke 
doel? We stelden de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering in de vrije-
tijdseconomie, promotie en marketing in de vrijetijdseconomie vast.

Het bleek noodzakelijk organisatorisch bij te sturen: het bestuur van de SOR is uitgebreid 
met een aantal leden, zodat er slagkracht ontstond om het traject tot een succes te ma-
ken.

Bovendien werden de thema’s en kaders voor fase 2 bepaald: een breed spectrum aan 
te bespreken onderwerpen. Om deze fase met ketenpartners, bewoners en onderne-
mers effectief te laten verlopen, werd daarom bepaald hier twee sessies van te maken: 
één met stakeholders en één met bewoners & ondernemers. Deze vonden plaats in het 
Gemeentehuis van Staphorst op woensdag 6 juni en in de Reestkerk op maandagavond 
11 juni.

Tijdens de eerste sessie met stakeholders bleek dat de planning om de vele thema’s goed 
te kunnen behandelen wel erg aan de sportieve kant was. De tijd ontbrak om echt de 
diepte in te gaan met betrekking tot thema’s.

Daarom stelden we de opzet van de avond bij voor de tweede sessie (inwoners en onder-
nemers). Naast de vaste thema’s mocht iedereen twee thema’s naar keuze behandelen. 
Hierdoor kwamen in deze sessie meer diepgang en meer concrete ideeën naar voren.

Drents Landschap is niet bij de sessie met stakeholders geweest. Om die reden hebben 
we hen later bezocht tijdens een persoonlijk gesprek. Hierbij werd hen verzocht de vra-
gen die in sessie 3 behandeld werden, alsnog intern te bespreken en in te vullen. Dit is 
gebeurd. De resultaten zijn verwerkt in dit rapport.

Op donderdag 19 juli werd de conceptversie van dit adviesrapport gepresenteerd aan 
de SOR. Daarna is het definitief gemaakt en per digitale nieuwsbrief verspreid onder alle 
betrokkenen.

ProcesgangProcesgang18
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Fase 1:
organisatie, kaders en 
thema’s

In fase 1 brengt St. Ondernemend Reestdal (SOR) de kansen en doelen ten 
aanzien van het onderzoekstraject Waardevol Reestdal in kaart. Ook bren-
gen we de visie vanuit SOR in beeld. Deze is terug te vinden in dit advies-
rapport.

Een belangrijke voorwaarde om het traject te laten slagen is bestuurlijke 
slagkracht. Daarom besluit het bestuur van de SOR dat er extra bestuursle-
den nodig zijn en dat een afvaardiging hiervan zich met het onderzoektra-
ject zal bezighouden. Deze worden in de periode na de vergadering daad-
werkelijk gevonden.

Het project, fase 122 23
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Bepalen betrokkenen

We besluiten dat we fase 2 in gaan met stakeholders en bewoners & ondernemers.  Sta-
keholders steunen het onderzoekstraject in financiële zin en zijn essentieel vanuit hun 
overheidsfunctie. Nieuw gedragen ideeën zullen te allen tijde getoetst moeten worden. 
Daarom is hun betrokkenheid en commitment in een vroeg stadium belangrijk.

Wij willen draagvlak creëren onder bewoners en ondernemers. Daarom krijgen zij uit-
gebreid een podium in sessie 2. Tussen de periode van uitnodiging en sessie 2 blijkt dat 
vertegenwoordigers van diverse politieke partijen aanwezig betrokken willen worden bij 
Waardevol Reestdal. Zij zijn welkom in sessie 2.

Sessie 1: stakeholders

-       Landschap Overijssel

-       Drents Landschap

-       Waterschap

-       Provincie Overijssel

-       Provincie Drenthe

-       Gemeente Hardenberg / Ommen

-       Gemeente de Wolden

-       Gemeente Staphorst

-       Gemeente Meppel

 
Sessie 2: bewoners en ondernemers

-       Inwoners de Reestdal regio

-       Ondernemers de Reestdal regio

-       Plaatselijke belangen die al verenigd zijn

-       Vertegenwoordigers van politieke partijen

 

Thema’s en kaders

Om het onderzoekstraject helder richting te geven, hebben we thema’s en kaders moe-
ten vaststellen. Vanuit de voorwaarden van de beschikbaar gestelde LEADER-subsidie 
zijn vijf thema’s bepaald: agrarische sector, water, natuur, streekproducten, educatie. Wij 
vullen deze aan met de thema’s: Kunst & cultuur en zorg (passend bij de tijdsgeest van 
vitaal ouder worden). Tot slot betrekken wij ambacht en historie bij het thema streekpro-
ducten. Samengevat en anders gerangschikt:

1.     Water, natuur en landschap

2.     Streekproducten, ambacht en historie

3.     Kunst en cultuur

4.     Agrarische sector

5.     Zorg

Let op: de thema’s staan niet op zichzelf, het advies richt zich op de verbinding met de vrije-
tijdseconomie.

 
Aanvullend bepalen we dat de recreatiesector, educatie en de zichtbaarheid van de 
Reestdal regio thema’s zijn die de revue moeten passeren.

Over deze verbindingen gaan we met stakeholders, bewoners en ondernemers brain-
stormen. Hieruit ontstaat een advies op basis van visie, aandachtspunten en behoefte. 
Vervolgens kunnen na afloop van het onderzoekstraject projectgroepen gevormd wor-
den om het advies in een eventuele vervolgfase te realiseren.

We ontkomen er niet aan om nieuw gevonden ideeën en initiatieven straks te toetsen 
aan kaders, bepaald en gecontroleerd door overheden. In ons geval de stakeholders. 
Desalniettemin willen we in een vroeg stadium het onderzoekstraject kaderen:

Kader 1: Omgevingsvisie

Kader 2: Vrijetijdseconomie en werkgelegenheid

Kader 3: Infra, toegankelijkheid en bereikbaarheid

Kader 4: Recreatie

Kader 5: Verbindingen
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In de voorbereiding van fase 2 zorgen we ervoor dat de gestelde vragen binnen de the-
ma’s ‘raken’ aan de kaders. Op deze manier geven we richting aan het proces.

Communicatie

Ook maken we afspraken omtrent consistente communicatie over dit onderzoekstra-
ject.  SOR is bezig met het leaderonderzoek / adviestraject waarin een aantal thema’s 
onderzocht worden op het gebied van vrijetijdseconomie en verbindingen in de Reestdal 
Regio. Eerst binnen de SOR (fase 1), daarna extern met stakeholders, bewoners en on-
dernemers (fase 2).

 

 

 

Het project, fase 1
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Het project, fase 2

Fase 2: 
brainstorm- en 
debatsessies

Zowel de bijeenkomst met stakeholders als die met bewoners en onder-
nemers duurden 2,5-3 uur. De opbouw van de vragen aan alle betrokke-
nen was in beide bijeenkomst gelijk: eerst de visie, sterke punten en ver-
beterpunten van de vrijetijdseconomie binnen de Reestdal regio. Daarna 
bespraken we de thema’s en tot slot kregen de onderwerpen educatie, re-
creatiesector en zichtbaarheid speciale aandacht.

In de eerste bijeenkomst met stakeholders wordt de visie op hoofdlijnen 
met betrekking tot alle thema’s en kaders besproken. Bij de tweede bijeen-
komst (bewoners en ondernemers) geven wij de aanwezigen de kans aan 
te schuiven bij twee thema’s naar keuze. Daardoor was er meer plaats voor 
concrete ideeën en suggesties.

Ja/nee-spel

Om alle deelnemers tijdens sessie twee op een informele en ludieke wijze 
op te warmen, startten we met een ja/nee-spel. Met vijf scherpe vragen 
over de vrijetijdseconomie binnen het Reestdal dwongen we iedereen stel-
ling te kiezen: maak een keuze tussen ja of nee.

Tafelkaarten en persoonlijke kaarten

Tijdens beide sessies werden de deelnemers ingedeeld in groepen van 
maximaal 8 personen.

Vervolgens kregen alle deelnemers een aantal persoonlijke ‘kaarten’ met 
hierop vragen en een aantal ‘tafelkaarten’. De persoonlijke kaarten bevat-
ten vragen die de visie / mening van de organisatie die ze vertegenwoordi-
gen weergeven. Of bij de inwoners hun persoonlijke visie. De tafelkaarten 
bevatten vragen die men als groep dient te beantwoorden over alle the-
ma’s: op deze manier kwam de brainstorm op gang.

In bijeenkomst 2 eindigden de tafelkaarten steevast met de vraag: welke 
concrete ideeën leven er bij jullie? Ook lagen er ‘gouden tafelkaarten’ voor 
iedereen om ‘gouden tips’ op in te vullen.

3130
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Wij vroegen alle deelnemers om de sterke en verbeterpunten van het Reestdal te noe-
men. Zonder koppeling aan thema’s. Gewoon om erachter te komen wat er leeft binnen 
de organisaties.

Sterke punten

Natuur en landschap wordt door vrijwel iedereen genoemd, in combinatie met termen 
als ‘oorspronkelijk, authentiek, origineel, karakteristiek. Een parel.’ Woorden als rust, stil-
te en ruimte vallen ook. Kleinschaligheid en cultuurhistorie worden daarna het meeste 
genoemd (mythes, sagen, verhalen). Soms in combinatie met streekproducten.

Tot slot is de samenwerking en het enthousiasme van ondernemers (waaronder cam-
pings) iets dat een aantal mensen benoemt.

Verbeterpunten / zorg

Er zijn 3 punten van zorg die consequent terugkomen:

1.    De zichtbaarheid en promotie van de Reestdal regio kan beter. Informatie is 
 vaak versnipperd. Het Reestdal verdwijnt in overkoepelende geluid van het 
 Vechtdal. Ook is de regio zelf te onzichtbaar. Een ‘onderbelichte parel’ is een 
 fraaie benaming die meegegeven wordt. Daarnaast moeten marketingorganisa
 ties en toeristen info’s de informatie beter op elkaar afstemmen. Tot slot is er 
 behoefte aan meer digitale informatie.

2.     De samenwerking tussen provincies en landschap. Dat komt tot uiting in het niet
 aansluiten van bijvoorbeeld fietspaden over de provinciegrenzen. Ook wordt
 aangegeven dat de aanwezigheid van Drentse Landschap op prijs was gesteld.

 Deze organisatie was niet aanwezig bij de brainstormsessie.

3.      Daarnaast spreekt een groot aantal zijn zorg uit voor toenemend toerisme. Ge- 
 vaar is dat de Reestdal regio haar oorspronkelijke karakter verliest. Dit staat op  
 gespannen voet met andere geluiden: ontwikkeling van initiatieven om de vrije 
 tijdseconomie juist te stimuleren.
 
Conclusie

De sterke punten bevestigen het idee dat we de Reestdal regio op haar kernkwaliteiten 
moeten promoten. Een verdere verkenning en verdieping geven we door dit onderzoek-
straject Waardevol Reestdal uit te voeren. Ook een bewijs van het enthousiasme van 
ondernemend Reestdal.

Ook in bij verbeterpunten benoemde zorgen tonen de nut en noodzaak van het onder-
zoek aan.

Het project, fase 2

Persoonlijke kaart
Sterke punten & verbeterpunten
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Met deze persoonlijke kaart komen we te weten wat de kernwaarden van de betrokken 
partners zijn, welke thema’s op een natuurlijke manier het beste aansluiten, wat de be-
langrijkste waarden zijn en wat de visie van de organisaties en personen is op de ontwik-
keling van de Reestdal regio.

Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van jouw organisatie?

Hoewel niet gevraagd, geeft vrijwel iedereen hier al antwoord in de relatie met het Reest-
dal. De organisaties spreken hun trots uit over het Reestdal. Ze willen allemaal graag 
samenwerken en de handen uit de mouwen steken. Ze willen verbinden en versterken. 
De organisaties spreken uit proactief te zijn, een ondernemersgeest heerst. “Met zijn 
allen de schouders eronder, samen staan we sterk”. Met als doel: van het Reestdal een 
nog mooiere en aantrekkelijkere (leef)omgeving maken waar rust de boventoon voert.

De organisaties willen verbinden en onderling samenwerken, maar ook de inwoners van 
het Reestdal betrekken bij het geheel om van het natuurgebied op de eerste plaats een 
nog betere leefomgeving te maken. Er moet bewust en met respect omgegaan worden 
met natuur, landschap, plant en dier.

Gezamenlijk zijn alle organisaties het erover eens dat het Reestdal in ontwikkeling moet 
blijven, gastvrij en inspirerend moet zijn voor de inwoner én recreant.

2. Welk van ondergenoemde thema’s sluiten het beste aan bij het karakter van de Reestdal 
omgeving van jouw organisatie?

Het Reestdal heeft een veelzijdig karakter, er is veel te zien en te ontdekken. Iedereen 
heeft aan kunnen geven op basis van welke thema’s ze het gevoel hebben het beste aan 
te sluiten bij het karakter van de Reestdal regio.

Thema     # keer gekozen

Natuur & Landschap:   32

Historie, ambacht & streekproducten:       19

Agrarische sector:                                          8

Water:                                                          8

Kunst:                                                             4

Zorg:                                                                1

 

Hoewel thema ‘water’ gebundeld was met ‘natuur & landschap’ was dit woord wel speci-
fiek gekozen. Vandaar hierboven apart weergegeven.

Door bovengenoemde vraag te stellen willen we erachter komen waar de grootste focus 
ligt van alle organisaties die bij dit onderzoek betrokken zijn. Wat vinden we met zijn allen 
het belangrijkst? Waar vinden we allemaal dat er rekening mee gehouden moet worden? 
Waar staan we (samen) voor?

3. Wat zijn voor jullie organisatie de twee belangrijkste waarden voor de gehele Reestdal Regio?

Nu we het Reestdal in thema’s onderverdeeld hebben, en iedereen heeft aangegeven bij 
welke van de thema’s de meeste aansluiting gevonden wordt, kunnen we door naar een 
volgende stap. Namelijk, wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste waarden voor de 
gehele Reestdal regio? Moet rust heersen, of moet ondernemerschap bevorderd wor-
den? Enkele uiteenlopende voorbeelden die we gaven om mogelijkheden te tonen en om 
richting te geven.

Nu werden rust en ondernemerschap bevorderen ook direct als de twee meest voorko-
mende waarden genoemd dus kennelijk worden beide waarden als belangrijk ervaren 
voor de Reestdal regio. Rust moet heersen, respect voor landschap en natuur. Onderne-
merschap moet worden bevorderd.

Maar de twee waarden worden ook aan elkaar verbonden. Er moet samengewerkt wor-
den om het ondernemerschap binnen het Reestdal te stimuleren waarmee rust in het 
Reestdal kan blijven heersen. Waardoor op de juiste manier de juiste werkzaamheden 
uitgevoerd worden en projecten worden gestart ten behoeve van het natuurgebied.

Dus het unieke karakter van het Reestdal behouden en ontwikkelen tot een nog aan-
trekkelijker en idyllisch natuurgebied, voor zowel inwoner als recreant. Maar met in het 
achterhoofd altijd respect en aandacht voor de natuur, landschap, plant en dier.

4. Wat is jullie visie op de Reestdal regio in relatie tot de vrijetijdseconomie?

We weten waar de gezamenlijke focus ligt; het unieke karakter van het Reestdal behou-
den en ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker en idyllisch natuurgebied, voor zowel 
inwoner als recreant. Maar met in het achterhoofd altijd respect en aandacht voor de na-
tuur, landschap, plant en dier. Rust én ondernemerschap. Samen de schouders eronder.

Willen we dit mooie natuurgebied nog aantrekkelijker maken voor de recreant (vrijetijds-
economie), is het belangrijk te weten wat de visie van is alle betrokken organisaties en 
ondernemers op de Reestdal regio met betrekking tot de vrijetijdseconomie.

Persoonlijke kaart
Kernwaarden en natuurlijke match

Het project, fase 2
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Wat vinden alle organisaties van de vrijetijdseconomie binnen het Reestdal?

Wat willen alle organisaties laten zien, wat is typerend voor het Reestdal?
Veelgenoemd:

Natuur en recreatie op een duurzame manier aan elkaar koppelen. Dus met behoud van 
de waardevolle natuur. Geen kanotochten, niets waarbij de natuur verloren kan gaan 
(geen pretpark). Wél vogelspottochten (vroege vogel tochten), wandelen, fietsen, edu-
catief (op speelse wijze) en verantwoord van de natuur genieten. Alles passend bij het 
karakter van de regio. Natuurliefhebbers aantrekken, fijnproevers, lekker eten. Markten 
organiseren, workshops jam maken, een kijkje bij de boer, foodroute door het Reestdal 
(van streekproduct naar streekproduct; van jam naar mozzarella).

Conclusie

De neuzen staan behoorlijk dezelfde kant op. Het Reestdal is een prachtig natuurgebied 
waar we met zijn allen ongelofelijk trots op zijn. ‘Natuur & Landschap’ vinden we dan ook 
bijna allemaal het belangrijkste thema. We kunnen dus stellen dat alle betrokkenen be-
houd van natuur en het landschap hoog op hun agenda hebben staan, in welke vorm dan 
ook. Natuur & landschap vormt de basis van het Reestdal. Het is het Reestdal.

Thema ‘Historie, ambacht & streekproducten’ wordt als tweede natuurlijke match ge-
noemd. Met het oog op Historie: dat wat het Reestdal, het Reestdal heeft gemaakt. En 
dat we dat allemaal, zowel inwoner en recreant, als zeer waardevol mogen zien. Dat geldt 
ook voor ambachten en streekproducten. De lekkerste kazen, jams en melk. Allemaal te 
vinden in het Reestdal. Uit de brainstorms wordt de behoefte aan zichtbaarheid hiervan 
in één adem genoemd. 

Tijdens de brainstorm- en debatsessies krijgen deze thema’s meer verdieping. 

“Het Reestdal is het best 
bewaarde geheim, 

de parel van Drenthe 
en Overijssel.”

36 Het project, fase 2
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De themakaarten

Een themakaart is een tafelkaart. Dat wil zeggen dat er per tafel gebrain-
stormd wordt over de gestelde vragen. Elke kaart verkent de verbinding 
tussen het thema en de vrijetijdseconomie van de Reestdal regio.

 

Bij elk thema komen de volgende vragen consequent terug:

1.     Welke kansen worden er momenteel al gegrepen in deze verbin- 
 ding? Kunnen we daar enkele voorbeelden van noemen uit onze  
 en andere regio’s?

2.        Welke kansen zien jullie?

3.        Hoe belangrijk vind je dit thema op een schaal van 1-10?

 

Op deze manier krijgen we een goed beeld van de priorisering van nieuw te 
initiëren projecten binnen een thema.

Het project, fase 240
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gemiddeld cijfer 
sessie één: 8,7
gemiddeld cijfer 
sessie twee: 9,6

gemiddeld cijfer:

9,1

Het thema water, natuur & landschap. Zij staan feitelijk synoniem voor het Reestdal. Met 
een 9,1 als gemiddeld cijfer absoluut het belangrijkste thema. Hierbinnen zit de authen-
ticiteit waar het om draait. Rust, flora, fauna en een historisch karakter. Ben je in het 
Reestdal, dan is dit de beleving die er moet zijn.

Maar in de organisatie van hoe het gebied maximaal te beleven, binnen de visie zoals in 
voorgaand hoofdstuk bepaald, liggen kansen. Om ervoor te zorgen dat waarden behou-
den blijven maar ook om ervoor te zorgen dat bezoekers geen maximale drukte ervaren. 
Zo blijft de rust heersen.

Ideeën die genoemd worden zijn het creëren van meer belevingscomponenten zoals het 
doorwaadplaatsen. En het opstellen van een rust- en druktekaart van het gebied. Zoals 
één van de aanwezigen het treffend samenvat: het Reestdal promoten vanuit de kern-
waarden.

Daarnaast liggen er volop kansen in het scheppen van de juiste voorwaarden: horeca 
bijvoorbeeld. Er zou meer van mogen zijn met ruimere openingstijden.

Gouden tips:

·       Een bezoekerscentrum creëren (bijvoorbeeld in de Wheem) als poort naar het  
 Reestdal. Nodig: vrijwilligers (om ruimere openingstijden te kunnen hanteren).

“Authenticiteit en 
kleinschaligheid behouden...”

“Dit is de kracht van het Reestdal. 
Als je dit beleeft, beleef je het Reestdal!”

“Reest is ruggengraat voor het 
gehele gebied.”

“De rustige vormen van recreatie 
die waarden van het gebied in stand 

houden. Wandelpaden, infocentra, etc.”

“Promoot op je kernwaarden.”

Themakaart
Water, 
natuur & landschap

Het project, fase 242



gemiddeld cijfer 
sessie één: 8,3
gemiddeld cijfer 
sessie twee: 8,1

gemiddeld cijfer:

8,2

Themakaart
Historie, 
ambacht en 
streekproducten

Welke tradities en ambachten binnen het Reestdal zijn er eigenlijk? En komen die tot 
uiting? Is er verbetering nodig? Een paar vragen die we stelden met betrekking tot het 
thema historie, ambacht en streekproducten binnen het Reestdal. Vanuit historie zijn 
ambachten vaak ontstaan, en uit de ambachten komen producten voort. Streekproduc-
ten bijvoorbeeld.

Dit gaat stukken verder dan een heerlijk potje jam, of een lekker blok kaas. Klederdracht 
bijvoorbeeld, turfwinning, de hakhout cultuur. Een bakker die bakt op een oven gestookt 
op hakhout. Onderwerpen die in verbinding staan met elkaar en zich wellicht laten sa-
menvatten in het woord cultuurhistorie. 

We mogen trots zijn op onze historie, onze ambachten en onze streekproducten. Er zou 
meer mee gedaan mogen worden. En dat willen we ook meer laten zien, vertellen en 
kennis overdragen.

Alle verhalen samen zijn het verhaal van het Reestdal. De moeite waard om doorverteld 
te worden.

Gouden tips:

-       Vraag studenten agrarisch / recreatie onderwijs voor het organiseren van een  
 streekgerechtenmarkt. Ontzorgend voor de ondernemer en kans voor de jeugd!

-        Organiseer een fiets- of wandelroute langs historische plaatsen in het Reestdal  
 (met of zonder gids).

Streektaal. Haven Meppel. 
Ommerschans. Staphorst 

Stipwerk. Klederdracht. Keuterij. 
Midwinterhoorn. Turfwinning 

(veengaten). Hakhout cultuur. 
Pauperparadijs. Oude trambaan. 

Spookmeer. Kalkovens. Molens. 
Maatschappij van Weldadigheid. 

De Wheem. Bruggetje 
van Bartje. Veenontginning. 
Lintbebouwing. Kniepertjes.
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gemiddeld cijfer 
sessie één: 7,3
gemiddeld cijfer 
sessie twee: 8

gemiddeld cijfer:

7,7

Themakaart
Kunst en
Cultuur

Kunst is onderdeel van het Reestdal, zonder twijfel. Kunstenaars met atelier zijn hier ge-
vestigd en het Reestdal is voor hen een inspiratiebron. Daarbij is kunst in een natuurlijke 
omgeving als het Reestdal een prachtige plek om kunst tentoon te stellen, te ervaren 
en bovenal ervan te genieten. Er wordt veel georganiseerd met betrekking tot kunst in 
het Reestdal zoals muziek, toneel, schilderkunst, verhalen, beeldhouwkunst. En op de 
volgende manieren kunnen we dit beleven: Strawberry Fields Festival, Puppet Festival, 
Kamermuziek in de Reestkerk, musea, beeldenpark, concerten in de kerk, schilderlessen, 
exposities, Smaakmakers festival en meer.

In zowel de sessie met shareholders als die met bewoners & ondernemers was veel en-
thousiasme en betrokkenheid voelbaar bij dit thema! Er is al veel te doen, maar voor de 
fijnproever zijn er kansen de Reestdal regio aantrekkelijker te maken.

Door bijvoorbeeld meer evenementen te organiseren die de kunstvormen aan elkaar 
verbinden. Een soort Oerol van het Reestdal. Kunstroutes. Of in een andere richting; 
recreanten verbinden aan festivals door mogelijkheden te bieden voor overnachten in 
combinatie met een arrangement. Er wordt ook meerdere keren geopperd om een hele 
week in het teken van Kunst in het Reestdal te zetten. Een week vol verkenning op dit ge-
bied. Maar ook iets wat het hele jaar door te doen is; meer/betere/langere kunstroutes. 
Voor wandelaars en fietsers.

Kortom: volop kansen zelfs mensen die kartrekkers (ambassadeurs) willen zijn voor dit 
thema. Financiële middelen, publiciteit, een ‘matchmaker’ tussen kunstenaar en organi-
satie: allemaal zaken die nodig zijn. Met een ondersteunende rol vanuit de shareholders 
(een heldere hulpvraag vanuit de tweede sessie).

Gouden tips:

-        Oerol in het Reestdal: week waarin écht bijzonder culturele activiteiten te 
 beleven zijn.

-        Nieuwe versie Dikke Reint Tour

-        Kunstvormen van mensen geboren & getogen in Reestdal

-        Land Art waar toeristen aan mee kunnen doen.
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gemiddeld cijfer 
sessie één: 7

gemiddeld cijfer 
sessie twee: 7

gemiddeld cijfer:

7

Themakaart
Agrarische
sector

De samenwerkingen moeten nog gevonden worden. Dus belangrijk is in kaart te brengen 
wat het Reestdal allemaal te bieden heeft, wie er open staat voor samenwerking of het 
uitbreiden van de werkzaamheden en vervolgens; wie wil hierbij aansluiten? Die samen-
werking aangaan? Vraag en aanbod moet samenkomen.

Ook bij sessie 2 blijkt dat men op de hoogte is van mooie initiatieven, maar dat er ruimte 
is voor verbetering. Die verbetering zit hem in het juiste aanspreekpunt. Want wanneer 
er wordt gevraagd naar wat er nodig is om verbetering te realiseren, wordt er aangege-
ven dat bezoekerscentra moeten worden samengevoegd: Wie is daar verantwoordelijk 
voor, hoe krijgen we dat voor elkaar? En bij de andere groep is er de vraag naar het be-
wegwijzeren van de route: Wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe krijgen we dat voor 
elkaar.

Gouden tips:

-       Meerdaagse fiets-, wandel- of paardrijdroutes langs boerenbedrijven. Laat studenten 
hieraan meedenken.

Ideeën uit sessies

·      Eén centraal aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen met vragen.

·      Tijdens vakantie bezoek bij de boer, het Reestdal rond, Kruidenhoeve, etc.

·      Bijzonder agrarische verblijf in combinatie met wandel- en/of fiets meerdaagse.

·      Stap in de stal Veeningen; Smaakmakers festival; Reestdal food toer; LTO ontbijten bij 
de boer; Reestlandhoeve (wijn).

·      Wheem 1x per maand een streekproductenmarkt. Nodig: Samen optrekken van be-
zoekerscentrum landschap Overijssel en Drenthe.

·      Bijzonder agrarisch verblijf in combi met wandel- en /of fietsmeerdaagse. Wij bieden 
agrarische bedrijven en streekproducten aan de gasten aan. Nodig: route bewegwijzeren.
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gemiddeld cijfer 
sessie één: 6,3
gemiddeld cijfer 
sessie twee: 6,3

gemiddeld cijfer:

6,3

Themakaart
Zorg

Uit de eerste vragen die in dit onderzoek gesteld zijn, beek dat het thema zorg niet het 
onderwerp is waar men veel prioriteit aan geeft: het laagste cijfer van alle thema’s.

Maar op het moment dat erover gebrainstormd en gedebatteerd wordt, blijken er wel 
ideeën te zijn; ontstaan uit punten waar men tegenaan loopt. Bekeken werd hoe deze op 
te lossen zijn. Ook nieuwe initiatieven werden geopperd.

De focus qua doelgroep binnen dit onderwerp lag voornamelijk op: minder validen, ver-
standelijk beperkten, visueel gehandicapten, gedragsproblematiek en dementerenden. 
Er zijn voorzieningen aanwezig, maar onvoldoende: ook op het gebied van sanitair en 
infrastructuur.

Toegankelijkheid voor deze zorggroepen is een onderdeel van het Reestdal waar aan-
dacht aan geschonken mag worden. Er wordt gedacht aan rolstoelpaden. Daarnaast aan 
meer werkgelegenheid voor mensen met een beperking.

Ook passeren initiatieven met een meer commercieel karakter de revue. Om te beginnen 
initiatieven die inspelen op het ‘zorgen voor jezelf’. Zoals een retraite hut met uitkijktoren 
over het mooie Reestdal en een pluktuin. Daarnaast een zorghotel. Wel wordt opgemerkt 
dat het verdienmodel er pas kan komen als onderdeel van een totaalvisie op de regio.

Met andere woorden: dit adviesrapport zou een springplank kunnen zijn voor deze initi-
atieven. Ondernemers, maak de borst maar nat…

Gouden tips:

-       Een zorgcamping

-       Open een restaurant waar mensen met een beperking werken.

Het project, fase 250



52 53



55

Drie belangrijke thema’s:  
zichtbaarheid, 
educatie, 
recreatiesector

Drie thema’s die hoe dan ook in zowel de sessie met ketenpartners als met 
bewoners en ondernemers aan de orde dienden te komen. Daarom een 
aparte tafelkaart per onderwerp.

Wie vrijetijdseconomie zegt, zegt recreatiesector. Wat is de visie van alle 
partners op deze sector?  

Vanuit de eerste sessies met bestuur van St. Ondernemend Reestdal bleek 
dat zichtbaarheid van de Reestdal regio en de gestarte LEADER-subsidies 
een belangrijk onderwerp is.

Tot slot educatie. Een verplicht thema vanuit de LEADER-subsidie.
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57Tafelkaart
Zichtbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle organisaties aangeven dat de LEADER-projecten 
niet voldoende zichtbaar zijn. Vooral niet voor de inwoners van de Reestdal regio. Op de 
vraag hoe we deze initiatieven beter zichtbaar zouden kunnen maken, met daarbij het 
voorbeeld van een online portaal, wordt er geen antwoord gegeven, of er wordt gezegd 
dat er geen online portaal nodig is. Ook wordt er gezegd dat een dergelijk portaal niet 
alleen als platvorm voor de LEADER-projecten zou moeten zijn, maar voor alle initiatieven 
vanuit het Reestdal. Als verbindende factor tussen ondernemers, belangenclubs, bewo-
ners, etc. Een soort van community vorming dus.

Wél wordt er gezegd dat er initiatiefnemers en kartrekkers nodig zijn. Dat de krachten 
gebundeld moeten worden. Die gedachte sluit aan bij een breder platform.

Gaat het om de zichtbaarheid van de Reestdal regio in het algemeen, dan mag deze 
absoluut verbeterd worden. Het Reestdal sneeuwt onder in de communicatie van het 
Vechtdal. Alle organisaties en ondernemers geven aan dat dit beter kan: Organisaties op 
het gebied van recreatie moeten samen optrekken, bijvoorbeeld met één online portaal. 
Nu zijn het nog te veel eilandjes. Het moet een groter geheel worden.

Er is een goede Reestdal website voor het grote publiek nodig. Daar waar verteld wordt 
waar het Reestdal voor staat, wat er te doen is, hoe mooi het er is. Doel: juiste doelgroep 
naar het Reestdal trekken. Hierbij kan een hele huisstijl horen, Reestdal keurmerk/logo/
beeldmerk (denk aan het EU-vlaggetje). Reestdal wordt een A-merk! Deze identiteit voe-
ren we consequent door op website, streekproducten, bewegwijzering, informatieboek-
jes. Reestdal karakter visueel maken.
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59Tafelkaart
Educatie

Met betrekking tot de Reestdal regio kan educatie een belangrijk onderdeel zijn. Kinde-
ren, jongeren en ouderen kunnen allemaal leren van het gebied. Historisch gezien, maar 
ook van en over de natuur kan de mens veel leren. Nu zijn er beleefpaden, speelbossen 
en informatieborden.

Maar ook dit kan beter, uitgebreider. Scholen kunnen we naar het gebied toehalen. Kin-
deren laten ervaren, zien en leren. Door middel van wandel- en fietsroutes met gids.

Mogelijkheden kunnen hier zijn dat men d.m.v. apps, luisterroutes, ‘ontdekkingsreizen’, 
het gebied veel meer kan ervaren en erover kan leren.
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61Tafelkaart
Recreatiesector

Er is behoefte aan meer en langer geopende horeca. Voor korte stops: fris, ijsje, toiletbe-
zoek. Koffie met appeltaart. Rustpunten. Theehuis. In combinatie met streekproducten. 
Dat mag gerust kleinschalig opgezet zijn.

Vraag is ook, wie is voornamelijk onze doelgroep? En waar hebben die behoefte aan. En 
hoe gaan we daarop reageren, hoe bereiken we deze doelgroepen? Het gezamenlijke 
idee hierover is segmentatie op leefstijl.

Het beperkte aanbod voor families (familiepad met passende horeca) wordt als een (nu 
gemiste) kans benoemd. Daarnaast wordt de doelgroep ‘duurzame jongeren’ genoemd.

Men is ervan overtuigd dat dit kan leiden tot een positieve boost in werkgelegenheid 
binnen de Reestdalregio.
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Conclusies

Hoofdvraag

In dit hoofdstuk trekken we conclusies en beantwoorden wij de hoofdvra-
gen van dit rapport: waar liggen kansen om nieuw gevonden en gedragen 
doelen te behalen. Hoe kunnen die een bijdrage leveren aan behoud van 
werkgelegenheid, meer de juiste doelgroepen naar de Reestdal regio krij-
gen en langer verblijf te bevorderen. Tot slot de vraag: is er voldoende 
draagvlak en zijn er voldoende ideeën voor een mogelijk nieuw in te dienen 
LEADER-aanvraag?

Het project, conclusies64
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Waardevol Reestdal, waardevol onderzoek!

Tijdens de sessies bleek dat de sterke en verbeterpunten van stakeholders, bewoners en 
ondernemers aansloten bij het al aanwezige onderbuikgevoel. Deze sessies en daarmee 
het onderzoekstraject dragen hiermee bij aan het samengevoel binnen het Reestdal en is 
hiermee - los van de feitelijke conclusies - al bijzonder waardevol. Een goed initiatief dus.

Tijdens de sessies blijkt dat iedereen trots is op de Reestdal regio. De neuzen staan be-
hoorlijk dezelfde kant op: met zijn allen de schouders eronder, samen staan we sterk.

Gezamenlijk doel: van het Reestdal een nog mooiere en aantrekkelijkere (leef)omgeving 
maken door vanuit ondernemerschap de mouwen op te stropen. Wel altijd vanuit de 
visie dat de Reestdal regio een uniek natuurgebied is waar rust de boventoon voert.

Kortom, respect en aandacht voor de natuur, landschap, plant en dier. Rust én onderne-
merschap in juiste balans. Samen de schouders eronder. Zoeken in kwalitatieve ontwik-
keling en minder in kwantitatieve ontwikkeling.

Hoewel iedereen zegt de schouders eronder te willen zetten, blijkt de grootste zorg te 
liggen bij de angst voor het tegenovergestelde: niet-samenwerking tussen stakeholders. 
Ook praktische issues zoals het niet doorlopen van fietspaden vanwege provinciegren-
zen worden als storend ervaren. Tijdens fase 3 moet hier een oplossing voor worden 
gevonden.

Natuur 9,1

Historie 8,2

Kunst en cultuur 7,7

Agrarisch 7

Zorg 6,3

Thema’s

Water, natuur & landschap, een synoniem voor het Reestdal zelf. Ontwikkelkansen zitten 
in initiatieven die het beleven van het Reestdal in kwalitatieve zin een impuls geven. Bele-
vingscomponenten zoals doorwaadplaatsen maar ook de kwaliteit van de faciliteiten om 
het beleven heen, zoals horeca.

 
Historie, ambacht en streekproducten, we mogen er gerust wat trotser op zijn! Alle ver-
halen samen zijn het verhaal van het Reestdal. De moeite waard om doorverteld te wor-
den en zichtbaarder te worden door een verbindend label.

Kunst en cultuur blijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor nieuwe initiatieven. 
Volop kansen en ambassadeurs die zich hieraan willen verbinden, mits de voorwaarden 
op een goed manier worden ingevuld. Het Reestdal: een parel. Dit thema: een parel bin-
nen het onderzoek Waardevol Reestdal.

Agrarische sector, een thema dat ook raakt aan recreatie en streekproducten. Zoals va-
kantie bij de boer i.c.m. het Reestdal beleven. Er zijn ideeën genoeg. Wel moet kritisch 
gekeken worden welke binnen de visie van het Reestdal passen. Waar initiatieven binnen 
het thema kunst & cultuur al meteen concreet worden, heeft dit thema verdieping en het 
zoeken naar samenwerking nodig.

Zorg blijkt het minste te leven binnen alle betrokkenen. Praktische problemen zoals toe-
gankelijkheid en faciliteiten voor minder validen moeten simpelweg in kaart gebracht en 
opgelost worden. Daarnaast worden er initiatieven genoemd die zeker een kans verdie-
nen zoals een zorghotel en een retraite hut, en passende concepten binnen de bestaan-
de recreatieaanbieders.

Educatie kan een belangrijke rol spelen bij het vertellen van het verhaal van het Reestdal 
en is een thema dat zicht écht niet beperkt tot kinderen alleen. Het is echter belangrijk 
dat we aan iedereen uitleggen waarom het Reestdal het natuurgebied is zoals het is. En 
hoe het kan blijven bestaan. Dus hoe we daarmee om moeten gaan als mensdom. Daar-
naast verdienen digitale mogelijkheden een verkenning.

Recreatiesector. Feitelijk een synoniem voor de vrijetijdssector. Zorg voor goede facilitei-
ten op horecagebied om de doelgroepen een kwalitatief hoogwaardig verblijf te geven. 
Verken welke doelgroepen je wilt bereiken en aantrekken: fijnproevers, families met lief-
de voor natuur, duurzame jongeren. Dan kan dit leiden tot hogere werkgelegenheid.

Zichtbaarheid, onvoldoende. Voor de te ontwikkelen (LEADER en andere) initiatieven bin-
nen het Reestdal moet een tool komen die alle betrokkenen verbindt, zoals een portal 
of app.
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Daarnaast moet de promotie van de Reestdal regio beter. Geen eilandjes maar één dui-
delijke portal voor alle recreanten.

Bij de juiste doelgroep naar het Reestdal trekken hoort een verkenning op die doelgroep 
en aansluitend een marketingcommunicatiestrategie, huisstijl (keurmerk, logo, beeld-
merk) die ervoor moet zorgen dat het Reestdal (een A-merk) gevonden wordt door de 
juiste doelgroep. Een merk dat herkend wordt binnen alle geledingen van het Reestdal 
zelf.

Eindconclusie

De Reestdal Regio is een regio waar rust en respect voor de natuur de boventoon voeren 
en moet blijven voeren. Hoewel op het eerste gezicht de doelgroep natuurliefhebber-fijn-
proever diegene is die bij uitstek geschikt voor een bezoek aan de Reestdal, verdienen 
andere doelgroepen een verdere verkenning.

De kansen en ideeën om de regio aantrekkelijker te maken zijn er volop. Binnen het 
beleven van de natuur zelf, binnen de faciliteiten daar omheen. Maar bovenal bieden de 
thema’s historie, ambacht & streekproducten en kunst & cultuur ongekende kansen om 
de Reestdal regio Unique Selling Points, nee Unique Experiencing Points te geven.

Wij adviseren in het vervolgtraject (fase 3) vooral op deze thema’s in te steken, de ideeën 
te concretiseren en te koppelen aan ambassadeurs.  

Zolang stakeholders, bewoners en ondernemers de visie op het Reestdal onderschrijven 
en naleven, is er draagvlak deze nieuwe initiatieven tot een succes te maken. Oftewel, be 
good!

Zichtbaarheid, de promotie van de Reestdal regio verdient één duidelijk, goed vindbare 
portal die voor recreanten goed te vinden is. Wij adviseren hierbij deze taak neer te leg-
gen bij een niet-commerciële, onafhankelijke partij met voldoende slagkracht. Oftewel, 
tell it!
 
Ja, er zijn zeker voldoende ideeën voor een mogelijk nieuw in te dienen LEADER-aanvraag.

Het project, conclusies
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Fase 3: 
plan van aanpak

Met fase 1 en 2 hebben we het onderzoekstraject Waardevol Reestdal afge-
rond. Nu is het tijd om de mouwen op te stropen en aan de gang te gaan. 
Hieronder treft u een plan van aanpak aan dat gebaseerd is op de conclu-
sies en ideeën. Ook doen wij een aantal aanbevelingen.

70
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Bestuurlijke slagkracht

Het proces rondom de tot stand koming van dit rapport verliep niet altijd vlekkeloos. Op-
timale betrokkenheid van St. Ondernemend Reestdal is nodig voor een effectief vervolg. 
Daarom raden wij aan voldoende capaciteit (en tijd) vrij te maken voor een vervolgtraject. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een dedicated projectleider vanuit de SOR die rapporteert 
aan het bestuur.

Draagvlak stakeholders

Belangrijk is om in de periode tussen de publicatie van het adviesrapport en de uitrol 
goed betrokken te blijven met beleidsmakers, gemeenten, subsidieverstrekkers, ambas-
sadeurs en alle betrokken uit het gebied. Een vlotte follow-up is belangrijk om het proces 
duurzaam in gang te brengen en te houden. Gesprekonderwerpen: strategische agenda, 
convenant, duurzaam beleid (over verkiezingen heen), voorsorteren op grensoverschrij-
dende op te lossen zaken uit brainstorms (zie onder).

Visie en rol ambassadeurs

We nodigen de ambassadeurs uit om door te praten. De inspirerende basis hiervoor is de 
visie die er nu ligt en de eerste concrete ideeën die er zijn. Daarna gaan de ambassadeurs 
koppelen aan thema’s. Waar nog geen ambassadeur is: deze persoonlijk vragen. De am-
bassadeurs worden projectleiders van één thema. Om het proces behapbaar te houden 
stellen wij voor om eerst te focussen op de drie belangrijkste:

·      Water, natuur & landschap

·      Historie, ambacht en streekproducten

·      Kunst & cultuur

Zichtbaarheid beweegt door alle thema’s heen en krijgt een aparte projectleider. Of de 
SOR pakt dit zelf op. Tot slot kan er een projectleider aangewezen worden die de ‘infra-
structurele zaken’ oppakt. Hieronder meer.

Digital format thema’s

Er zijn volop ideeën per thema gegeven. Wij stellen voor een digitaal format te ontwik-
kelen die het proces verder op weg helpt. Dit format geeft inzicht in de denkrichting per 
thema en bevat alle ideeën die genoemd zijn.

 

Infrastructurele problemen oplossen

Bij de thema’s ‘Water, natuur en landschap’ en ‘zorg’ bleek dat qua infrastructuur er is-
sues op te lossen zijn. Denk aan het niet doorlopen van fietsroutes vanwege de provin-
ciegrens. Of het ontbreken van faciliteiten voor minder validen.

Daarom stellen wij voor om zo concreet mogelijk in kaart te brengen waar binnen het 
Reestdal de problemen zitten. Ga om tafel met stakeholders en zoek een oplossing. Wijs 
eventueel een projectleider aan voor dit specifieke onderwerp. Iemand met kijk op de 
problematiek en gevoel voor de politieke verhoudingen. Wel is het wijsheid eerst de uit-
komsten van ondergenoemde verkenning op de doelgroepen af te wachten. De input 
hiervan kan voor de stakeholders dienen als onderbouwing van de noodzaak van aan-
passing.

Verkenning doelgroepen

Hoewel de doelgroep natuurliefhebbers / fijnproevers the usual suspects vormen, ver-
dient het de aanbeveling een verdere verkenning te starten naar de haalbaarheid van 
nieuwe doelgroepen: families, duurzame bewuste jongeren, babyboomers (het nieuwe 
ouder worden).

Onverkende kans: babyboomers.

Wat opvalt is dat onder zorg vooral de minder validen worden genoemd. Tussen het jaar 
2020 en 2040 gaan de babyboomers met pensioen. Binnen deze groep zit ongetwijfeld 
de ‘fijnproevers’ doelgroep die Reestdal meer naar zich toe wilt halen. De groep die (net 
als vroeger) volop wandelt, fietst, beweegt. Maar die gezien de leeftijd de scherpe rand-
jes van het buitenleven niet meer fysiek aankan. Maar die wel de financiële draagkracht 
heeft hun verblijf zo zorgeloos en aantrekkelijk mogelijk te maken. Hier zitten volop kan-
sen. Wij adviseren dit mee te nemen in de al voorgestelde verkenning naar mogelijke 
doelgroepen.

Zichtbaarheid initiatieven

Los van de zichtbaarheid van de Reestdal regio zelf dient er een portal of app te komen 
die de LEADER en overige initiatieven verbindt aan alle betrokkenen. Wij zien een dyna-
mische omgeving voor ons waarbij mensen kunnen inschrijven op bepaalde projecten. 
Of het nu organisatorisch of hulp bij een doedag is. Participatie? Maar één pushbericht 
(appje) van je vandaan.
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Daarnaast moet de voortgang van initiatieven een podium krijgen om betrokkenheid en 
draagkracht te blijven garanderen. Belangrijk dat hier aandacht aan wordt geschonken.

Zichtbaarheid Reestdal regio

Promotie moet beter. Eenmalig goede marketingcommunicatiestrategie (vanuit ver-
kenning doelgroepen) neerzetten. Huisstijl (keurmerk, logo, beeldmerk) die het A-merk 
Reestdal een gezicht geeft en dat consequent wordt gepromoot in het gehele Reestdal.

Aanwijzen van onafhankelijke partij die portal (website) bijhoudt. Voldoende menskracht 
is cruciaal. Iedereen is gebaat bij een website die continue up-to-date is en inspireert. Net 
als een verblijf in ons prachtige Reestdal zelf!
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• Natuur en Kunst verbinden: festival/experience (focus op beleving)
• Film(huisfilm)festival (kamperen; wakker worden met film, gaan slapen na een film)
• MidzomerNACHT (evenement dat in de kortste nacht van het jaar plaats vindt, 
  met focus op natuur)
• Reestdal OPEN; alle ondernemers en kunstenaars zetten hun deur open. 
  Men kan met programma/infoboekje bepalen waar te gaan koekeloeren en mogelijk ook 
  mini-workshop doen.

Ideeën m.b.t. het thema  ‘Agrarisch’
• Boerencampings, farmcamps. Familie met oog voor natuur. 

Ideeën m.b.t. het thema (kinderen) ‘Educatie’:

• App (spelletje, verhalen)
• Dierentocht
• Zoekboek
• Luisterroute
• Spoorzoekertje
• Spellen
• Instagram speurtocht (met # werken)

Ideeën m.b.t. het thema ‘Water, natuur en landschap’:

• Bankjes plaatsen op de mooiste uitzichtplekken. (Luister)verhaal erbij (app). 
  Of een route die langs deze bankjes stopt. Met luisterverhaal erbij. Verteld door iemand     
  (naam, geboortedatum, beroep; gezicht geven)
• Jongeren hier naartoe trekken? Instagramroute, de mooiste fotoplekken #nofilter
• Fotografie route (met tijdstippen werken voor mooiste licht, of tips, instagram) 
• Boerroute
• Foodroute (Hap/Proef & Stap/Fiets)
• Een nachtje onder de Reestdal sterren (kamperen)
• Workshop jam maken (of welk streekproduct dan ook)

Ideeën m.b.t. het thema ‘Historie, ambacht en streekproducten’:

• (Online) Magazine
• App, (historische) verhalen app (oude stem) langs wandel- en fietsroutes
• Boek, ambachten en streekproducten, met uitleg en recepten
• Ansichtkaarten met recepten (met streekproducten gemaakt)
• Fotoboek, van vroeger tot nu / alleen vroeger
• Ambachten van het Reestdal boek
• Ambachten route met historische verhalen
• Museum (kan boerderij zijn)
• Boek met ‘gezichten van het Reestdal’ (mens en dier)
• Informatieborden, folders, kleine boekjes (te verzamelen, samen dikker boek)
• Kaarten met leuke info, ansichtkaarten, met persoonlijke korte verhalen
• Streekproductengids, met route om overal wat te kunnen kopen/eten/proeven. 
  Met gratis samples.
• (Kook)boek, van in de wei tot op je bord
• Wisselwerking tussen boeren en bijv. theehuis; taart gemaakt met melk van de boer. 
  En bij de boer; receptkaart + melk voor die taart te koop (ook bij theehuis) en verwijzing naar
  theehuis om taart te proeven. 

Ideeën m.b.t. het thema ‘Kunst en cultuur’:

• Verhalenfestival
• Poëziefestival
• Singersongwriter festival
• Klassieke muziekfestival (muzikale ondernemers in het Reestdal?)
• Franse muziek en kunst; Route du Reestdal Festival

Inspiratie
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