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inleiding
De toeristische sector heeft het afgelopen decennium een stevige groei
doorgemaakt in West-Brabant. Van 2000 tot 2009 is de werkgelegenheid
in de recreatie- en toerismesector gegroeid met 11%. De toeristische en
vrijetijdssector genereert daarmee 15.500 FTE aan werkgelegenheid in de regio.
De toeristische bestedingen in West-Brabant bedragen jaarlijks meer dan 1,4
miljard euro. In 2008 brachten Nederlandse en buitenlandse toeristen 3 miljoen
vakantieovernachtingen door in de regio. Men koos daarbij vooral voor een verblijf
in een vakantiewoning of op een camping. Daarnaast werden bijna 64 miljoen
uitstapjes in West-Brabant ondernomen. De regio scoort met name goed op
funshoppen. Daarnaast zijn ook wandelen en fietsen erg populair. Het is een
sector van blijvende waarde, daarom is het van belang het aanbod van de sector
bij de tijd te houden en de recreatieve en toeristische mogelijkheden die de regio
biedt blijvend onder de aandacht te brengen van (potentiële) bezoekers.
In 2004 heeft de Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant een
beleidsvisie recreatie en toerisme voor West-Brabant vastgesteld. Voor de
nieuwe beleidsperiode (2011-2015) wordt de beleidsvisie verbreed tot een
Vrijetijdsagenda. Naast recreatie en toerisme komen dan ook de sectoren sport
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en cultuur vanuit een economische insteek aan bod. De voorliggende visie
kent een uitvoeringsgericht karakter, conform de wens van de deelnemende
gemeenten in Regio West-Brabant.
In 2010 is een toeristisch-recreatieve analyse uitgevoerd voor de regio. Deze
analyse geldt als basis voor voorliggende Vrijetijdsagenda. De analyse is tot
stand gekomen via deskstudie (evaluatie vorige beleidsvisie, analyse trends
en ontwikkelingen, gemeentelijke beleidsvisies op het gebied van recreatie
en toerisme et cetera), gevoerde gesprekken met afzonderlijke gemeenten
(portefeuillehouders, contactambtenaren recreatie en toerisme). De analyse is
vervolgens voorgelegd aan de portefeuillehouders recreatie en toerisme in de
regio, de toeristisch-recreatieve ambtenaren van de verschillende gemeenten en
de Regionale adviescommissie recreatie en toerisme West-Brabant (RAC). Tijdens
deze vergaderingen is de toeristisch-recreatieve analyse van West-Brabant
aangescherpt en zijn de SWOT (sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen) en de in
de analyse gestelde uitdagingen ge(her)formuleerd.

In de analyse is een overzicht weergegeven van bestaande regionale activiteiten
die gecontinueerd worden en mogelijke activiteiten voor de komende jaren
op basis van (desk)research en gesprekken met gemeenten zoals hierboven
weergegeven. Op 2 maart 2011 heeft tenslotte een interactieve werksessie
plaatsgevonden met alle betrokkenen (overheid, bedrijfsleven, onderwijs).
Tijdens deze bijeenkomst is bepaald welke van de in de analyse beschreven
activiteiten de regio de komende jaren oppakt. Een en ander heeft geresulteerd in
voorliggende Vrijetijdsagenda.
Het doel van de vrijetijdsagenda 2011-2015 is:
In de periode van 2011 tot 2015 wordt in West-Brabant een groei van 5% in
de bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector gerealiseerd.
Om dit doel te bereiken zijn de volgende onderwerpen als belangrijkste
uitdagingen onderscheiden:
• Regie in de regio: vrijetijdsaanbod in de regio en de communicatie
daarover (beter) afstemmen met de verschillende betrokken partijen;
• Het toeristisch-recreatieve aanbod in West-Brabant vraaggericht verbeteren

(kwantitatief en kwalitatief) en verbinden op de gebieden routegebonden
recreatie, waterrecreatie, culturele infrastructuur, topsportevenementen en
verblijfsrecreatie;
• Gebiedsgerichte en themagerichte profilering van de regio. Hierbij wordt
ingezet op de variëteit aan thematisch aanbod en het verbinden van de
profilering van de diverse gebieden met een eigen identiteit (Baronie, Brabantse
Wal, Brabantse Delta en Brabantse Biesbosch).
Om de toename van bestedingen en het effect van de Vrijetijdsagenda te meten is
een herhaling van de Vrijetijdsmonitor nodig in 2012 en 2015.
Om deze doelen te bereiken zijn een twintigtal acties beschreven in deze
Vrijetijdsagenda. In bijlage 1 staan activiteiten waar wel enig belang aan toe werd
gekend maar die niet regiobreed worden opgepakt of verantwoordelijkheid zijn
van ondernemers.
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1. situatie west-brabant
In dit hoofdstuk beschrijven we de sterktes en zwaktes van het vrijetijdsaanbod
in West-Brabant en kansen en bedreigingen voor de regio West-Brabant.
Deze SWOT-analyse (1.) is ontstaan uit de toeristisch-recreatieve analyse die
Kenniscentrum Recreatie voor de regio West-Brabant heeft gemaakt. (2.)
De SWOT is in een werksessie met de contactambtenaren Toerisme en Recreatie
van de SES gemeenten op donderdag 14 oktober 2010 en tijdens het RAC
overleg op 4 november 2010 aangescherpt en afgestemd.

1.1 STERKTES
Gevarieerd landschap en cultuur met bijzondere natuur
In West-Brabant zijn, op korte afstand van elkaar, veel gevarieerde landschappen.
Er zijn vier gebieden die in potentie sterke merken kunnen zijn: de Brabantse
Wal (de overgang van water naar hoger gelegen land is zichtbaar), de Brabantse
Delta (waterrijke kleigronden), de Brabantse Biesbosch (Nationaal Park) en
de Brabantse Baronie (zandgronden). Ook in de cultuur en volksaard van de
bewoners zijn deze verschillen terug te vinden.

Variatie aan activiteiten
West-Brabant heeft de bezoeker heel veel verschillende soorten activiteiten te
bieden, o.a. een groot winkelaanbod in historisch decor, een outletcentre en
een uitgebreid routenetwerk. Opvallend zijn de voor Brabantse begrippen grote
watersportmogelijkheden, de sky-dive in Roosendaal , de wielrencultuur en –
mogelijkheden en de bekendheid en het aanbod van het Chassé theater in Breda.
Relatief veel vaste bezoekers, gezinnen en groepen
Het aantal vaste gasten in de verblijfsrecreatie is relatief omvangrijk, dat leidt tot
een relatief hoge omzetzekerheid voor de ondernemers. Daarnaast trekt de regio
relatief veel gezinnen met kinderen en grotere groepen en heeft de regio een
relatief lang toeristisch seizoen.
Bijzondere ligging
West-Brabant ligt vlakbij dichtbevolkte stedelijke regio’s als Rotterdam en
Antwerpen. Daarnaast is het een grensregio, die zich in een unieke vorm laat zien
in Baarle Nassau en Baarle Hertog.

Cultuurhistorische pareltjes
West-Brabant heeft een aantal cultuurhistorische pareltjes, zoals Willemstad, de
basiliek van Oudenbosch, het centrum van Breda of Bergen op Zoom, Van Gogh
(Zundert, Etten-Leur en Zevenbergen). Maar ook immaterieel erfgoed (carnaval)
en rijke turfhistorie, historische landgoederen en Brabantse waterlinie (forten).
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1.2 ZWAKTES
Onduidelijke identiteit van West-Brabant en onvoldoende samenhang en
positionering van deelgebieden
West-Brabant heeft zich in het verleden onvoldoende gepositioneerd. Een
eigen identiteit formuleren vond en vindt men nog steeds lastig en er werd
weinig belang toegekend aan recreatie en toerisme. Ook is er op dit moment
nog onvoldoende samenhang tussen de subregio’s (Baronie, Brabantse Wal,
Brabantse Delta en Brabantse Biesbosch) waardoor de meerwaarde niet uit de
verf komt. De huidige vakantieganger blijft mede daarom maar kort. Tevens zijn de
gebieden nog onvoldoende gepositioneerd (als toeristische merken).
Onvoldoende samenhang in aanbod
Er bestaat onvoldoende samenhang in het aanbod van toeristische trekkers;
het lijkt een verzameling van zeer diverse, niet verbonden toeristisch-recreatieve
trekpleisters. Tevens mist West-Brabant een landelijke trekker (onderscheidende
attractie of aansprekend evenement).

het ontbreken van gezellige stadshavens en het relatief geringe aantal
groepsaccommodaties (in een gebied dat veel groepen trekt). Ook is het aanbod
op het gebied van kunst- en cultuur en attracties beperkt en heeft de regio alleen
kleinschalige evenementen.
Afstemming en regie
Er zijn veel organisaties bezig met recreatie en toerisme in de regio, maar er is
onvoldoende afstemming en regie. Wie doet wat en waarom? Er is geen regionaal
coördinerend orgaan.
Economische potentie onvoldoende benut
De verblijfsrecreatie levert relatief weinig werkgelegenheid op in vergelijking met
andere regio’s. De relatief grote groep vaste gasten besteedt relatief minder ter
plaatse. Ook verblijft men maar kort in de regio. Meer bestedingen komen uit
dagrecreatie in plaats van verblijfsrecreatie. Daarnaast komen er weinig senioren
terwijl dit een kansrijke doelgroep is die veel besteedt.

Aanbod blijft op aspecten achter
In de regio is onvoldoende bewegwijzering naar toeristische plaatsen,
waardoor de passant niet verleid wordt tot een bezoek. Opvallend is verder het
achterblijvende aantal horeca gelegenheden (past niet bij Bourgondisch imago
van Brabant!), de terugloop van het aantal ligplaatsen (in een watersportgebied),
1. Officiële benaming: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (vertaald:
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen)
2. Deze analyse is op te vragen bij Regio West-Brabant en Kenniscentrum
Recreatie
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1. situatie west-brabant
1.3 KANSEN
Groeiende relevante markten voor de regio
Wellness (lichaam + geest) en zorgtoerisme (toegankelijkheid) zijn markten die nog
groeikansen bieden. De groeiende landelijke aandacht voor wielerevenementen
kan een positieve weerslag hebben op West-Brabant, waar het wielrennen in ‘het
bloed’ zit en dat al een lange wielerhistorie kent. Funshoppen blijft een belangrijke
economische pijler en vrijetijdsinvulling.
Relevante doelgroepen in opkomst
Het belang van vrijetijdsbesteding in groepsverband neemt weer toe. Steeds
meer vrijetijdsactiviteiten worden in groepen ondernomen. De vergrijzing
ofwel ‘verzilvering’ leidt tot een toenemende vraag naar mogelijkheden om te
wandelen en fietsen, aandacht voor gezondheid, een toenemende markt voor
seizoensverlenging en extra vraag naar watersport door vitale ouderen. Als gevolg
van de recessie zijn buurlanden (voor West-Brabant: Belgen en Duitsers die naar
Zeeland doorgaan) mogelijk van toenemend belang als doelgroep. Daarnaast leidt
het mogelijk tot meer binnenlandse vakanties.
Bundeling van acties mogelijk
Veel gemeenten hebben dezelfde acties in de gemeentelijke beleidsplannen
benoemd. Door bundeling van deze acties op regionaal niveau is wellicht winst
(effectiviteit en efficiency) te behalen.
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1.4 BEDREIGINGEN
Nieuwe benaderingen van en kennis over doelgroepen
Er is in beleidsmatige en marketingcontext steeds meer aandacht voor nieuwe
doelgroepenbenaderingen, zoals leefstijlbenadering, om vraag en aanbod beter
op elkaar af te kunnen stemmen (nieuwe belevingsconcepten)
Relevante trends en ontwikkelingen voor West-Brabant
Er is een grote vraag naar een gevarieerd, flexibel aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.
Versnelling (de wens tot activiteiten en afwisseling) en vertraging (tot rust komen)
kunnen beide kansen bieden voor de regio. De opkomst van nieuwe (social)
media biedt kansen om (eventueel nieuwe) doelgroepen gericht aan te spreken.
De provincie Noord-Brabant investeert in gebiedsontwikkeling, cultuur en sport en
water
Vanuit de provincie is aandacht voor gebiedsontwikkeling, cultuur (Brabant,
Culturele Hoofdstad van Europa), sport (Olympisch Plan) en de Brabantse
waterlinie.

Economische situatie leidt tot onzekerheid
De economische situatie blijft onzeker, waardoor investeringen (ook vanuit de
overheid) en uitgaven in de vrijetijdssector onzeker zijn. Daarnaast loopt de vraag
naar verblijfsaccommodaties al enkele jaren terug.
Onderscheid maken is lastig
Het is moeilijk voor regio’s om zich van andere te onderscheiden, omdat veel
regio’s inspringen op trends, bijvoorbeeld op wellness.
Duurzaamheid geen keuzecriterium
De maatschappij verlangt steeds meer van bedrijven dat ze aan duurzaamheid
doen. Duurzaamheid is in de toeristische sector een belangrijke trend. Echter,
duurzaamheid is nog geen belangrijk keuzecriterium voor de consument in de
vakantiekeuze, investeringen in duurzaamheid leiden daarom nog niet direct tot
extra gasten.
Geen regie vanuit de provincie Noord-Brabant
Er is geen toeristisch-recreatieve visie vanuit de provincie en weinig afstemming
met ruimtelijke ordening. De provincie voert momenteel gelegenheidsbeleid.
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2. Uitdagingen en actieprogramma voor de toekomst
Door de sterktes en zwaktes van West-Brabant af te zetten tegen de kansen en
bedreigingen voor de regio hebben we de belangrijkste uitdagingen geformuleerd.
In dit hoofdstuk zijn deze uitdagingen gecentreerd rondom drie elementen die
sterk met elkaar samenhangen: afstemming (regie in de regio), het product (het
vrijetijdsaanbod) en promotie. De uitdagingen zijn nader gespecificeerd in een
werksessie met de contactambtenaren Toerisme en Recreatie (CA-overleg) van de
SES gemeenten op donderdag 14 oktober 2010. Daar is ook een aanzet gemaakt
tot het formuleren van acties. De uitdagingen zijn ook onderkend door het Regionale
Adviescommissie Recreatie en Toerisme (RAC-overleg) op 4 november 2010. Op
2 maart 2011 zijn de acties nader geprioriteerd en uitgewerkt in een werksessie
met relevante toeristisch-recreatieve partijen. De hoog geprioriteerde acties die
regiobreed opgepakt moeten worden staan in dit hoofdstuk. Overige acties die
niet regiobreed zijn of door individuele partijen of ondernemers opgepakt moeten
worden, staan in bijlage 1.
Regio West-Brabant streeft met haar Vrijetijdsagenda naar een zo goed mogelijke
bundeling van lopende acties en nieuwe ideeën voor acties op vrijetijdsgebied, zodat
een breed draagvlak voor de agenda wordt gecreëerd. Het overkoepelende doel van
de Vrijetijdsagenda is, zoals in de inleiding te lezen is, om te komen tot een toename
van de toeristische bestedingen in de regio West-Brabant. Uit de Vrijetijdsmonitor
voor West-Brabant blijkt dat in 2008 1,45 miljard aan bestedingen zijn gegenereerd
in de regio. Om een toename van bestedingen en het effect van de Vrijetijdsagenda
te meten is een herhaling van de Vrijetijdsmonitor nodig in 2012 en 2015.
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Actie 1

Herhalen van de monitor Vrije Tijd voor het jaar 2012 en 2015

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijda

2012 en 2015

Partners

NHTV en sectororganisaties als RECRON, Hiswa, Horeca Nederland,
sport & cultuur

Toelichting

De monitor moet open based zijn (beschikbaar voor onderwijs,
ondernemers als overheid) en op gemeente grootte afleesbaar
(schaal gemeente). Uitbreiding van het onderzoek wordt verlangd
op de volgende punten:
• Metingen spin-off (Roosendaalse kermis, Breda Jazz Festival,
wielerevenementen, etc); uitbreiding naar beleidsvelden sport en
cultuur
• Toetsing tevredenheid en imago onder bezoekers

De overige uitdagingen en bijbehorende acties richten zich op de volgende drie
hoofdelementen:
1
Afstemming van vrijetijdsaanbod (regie in de regio)
2
Ontwikkeling van vrijetijdsaanbod
a.
Routegebonden recreatie
b.
Waterrecreatie
c.
Cultuur (vanuit economische insteek)
d.
Sport (vanuit economische insteek)
e.
Verblijfsrecreatie
3
Promotie van vrijetijdsaanbod

Hierna volgen de uitdagingen beschreven met de bijbehorende acties.

2.1 afstemming
Een uitdaging voor West-Brabant is het aanbod in de regio en de communicatie
daarover (beter) af te stemmen met de verschillende betrokken partijen.

Regie in de regio
Een overkoepelend thema in de vrijetijdsagenda is het komen tot ‘regie in de
regio’. Uit analyses van diverse (branche-)organisaties, overheden én uit de
praktijk blijkt dat er in de regio West-Brabant sprake is van versnippering in de
toeristisch-recreatieve sector. In West-Brabant voelen ondernemers, de Kamer
van Koophandel, de Regio West-Brabant en overige partijen de noodzaak om
meer regie in de regio te realiseren. Zij hebben inventarisatie gemaakt van alle
organisaties (van officiële instanties tot kleine ‘clubjes’) die zich bezighouden met
‘toerisme en recreatie in West-Brabant’. Dit is gebeurd tijdens het PUNT-overleg.
(3.) Tegelijkertijd hebben ondernemers die zich hebben verenigd in het project ‘De
Zoektocht naar Succes’ van de Rabobank eenzelfde probleem aangekaart. In de
community ‘West-Brabant gebiedsontwikkeling/promotie’ is het projectinitiatief
besproken om een ontwikkelplatform op te richten vanuit ondernemers. De twee
initiatieven zijn op verzoek van de betrokken ondernemers bij elkaar gekomen
en staan nu op het punt om de krachten te bundelen. De uitdaging om te

3. PUNT staat voor Project Uitwisselings Netwerk Toerisme.

komen tot regie in de regio wordt breed gedragen door het RAC-overleg en is
een gezamenlijke ambitie richting de toekomst. Door meer regie in de regio kan
productontwikkeling en promotie beter op elkaar worden afgestemd waardoor
meer efficiëntie en effectiviteit wordt bereikt.
Actie 2

Ontwikkelen van een regionaal regiepunt op het gebied van vrije
tijd (destinatie marketing organisatie)

Trekkers

Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland, Regio West-Brabant

Looptijd

2011 en verder

Partners

Sectororganisaties zoals ondernemersclubs, gemeenten, onderzoek/onderwijs, promotieorganisaties (zoals VVV’s)

Toelichting

Mogelijke taken van het regiepunt:
• Overzicht creëren van rollen en verantwoordelijkheden van
verschillende partijen (ondernemers, overheden, onderwijs,
marketingorganisaties – VVV’s)
• Toeristische overleggen bundelen
• Kennistafels tussen verschillende partijen organiseren
• Samenhangende projecten verbinden (overkoepelende
projecten maken en hierin samenwerken)
• Afstemming aanbod (o.a. evenementen)
NB. Er is reeds gestart met de opzet van een Brabantbrede vrijetijdsdatabase (VVV’s, Vrijetijdshuis Brabant).
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Bestaande overleggen
De komende beleidsperiode worden de mogelijkheden verkend om bestaande
overlegstructuren te verbreden naar een vrijetijdsoverleg (recreatie, toerisme,
sport, cultuur), zodat de breedte van de agenda ook in de overleggen wordt
gewaarborgd. Huidige gremia zijn het Regionale Adviescommissie Recreatie en
Toerisme-overleg (RAC), het Portefeuillehoudersoverleg Recreatie & Toerisme en
het Contactambtenarenoverleg Recreatie & Toerisme (CA).

Actie 3

Verbreding bestaande overlegstructuren tot een nieuw vrijetijdsoverleg

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijd

Na vaststelling Vrijetijdsagenda

Partners

Overheid, Ondernemers, Onderwijs / Onderzoek

Toelichting

Met alertheid op doelmatig (zie ook actie 2 ‘regie in de regio’) en
inspirerend overleg

12.
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2.2 Vrijetijdsaanbod
Een uitdaging voor West-Brabant is het aanbod in de regio vraaggericht te
verbeteren (kwantitatief en kwalitatief) en te verbinden.
Om productontwikkeling zo professioneel mogelijk op te pakken, moet men
het aanbod met de vraag afstemmen. De belangrijkste doelgroepen voor WestBrabant zijn:
• Zowel de recreant (waaronder bewoners) als de toerist
• Zowel huidige (vaste gasten, gezinnen, grote groepen, eigen inwoners) als
nieuwe kansrijke doelgroepen (65-plussers, grotere groepen, Vlamingen)
Mogelijk bieden nieuwe doelgroepbenaderingen (op basis van leefstijlen /
motieven (4.) die momenteel in vrijetijdsland in ontwikkeling zijn aanvullende
inzichten ten opzichte van traditionele doelgroepbenaderingen (op basis
van sociale, demografische en geografische kenmerken). Maar het is aan
ondernemers om hiervan bewust te worden en het op te pakken. Partijen als
Kamer van Koophandel, RECRON en HISWA kunnen hierbij helpen.

Vrijetijdsagenda West-Brabant 2011-215

2.2.1 Per thema

Actie 5

Uitbreiding wandelknooppuntensysteem

Trekkers

Regio West-Brabant

Routegebonden recreatie

Looptijd

Tot augustus 2012

Partners

Wandelverenigingen, overheden, gebiedskenners, VVV´s, grondeigenaren etc.

Toelichting

Deze actie geldt niet voor alle gemeenten. In sommige gemeenten
is het netwerk al gerealiseerd. In augustus 2012 is in heel WestBrabant het netwerk gerealiseerd.

Actie 6

Samenwerking binnen Routebureau Noord-Brabant op het gebied
van kennis, kwaliteit, innovatie, promotie

Trekkers

Routebureau Noord-Brabant

Looptijd

Lopend

Partners

Regio West-Brabant, Vrijetijdshuis Brabant, Samenwerkingverband
Regio Eindhoven (SRE), Regio VVV Noordoost-Brabant en de Meierij,
Regionaal overleg Midden-Brabant (ROM), provincie Noord-Brabant

Toelichting

Binnen Routebureau Brabant wordt door Noord-Brabantse partijen
samengewerkt op het gebied van kennisontwikkeling/-deling, promotie van routegebonden aanbod in de provincie, ontwikkelingen
van innovatieve producten en verbetering kwaliteit van routestructuren.

Regio West-Brabant realiseert, beheert en onderhoudt de recreatieve
routestructuren in West-Brabant onder de naam Routebureau West-Brabant.
West-Brabant heeft sinds 2005 een gebiedsdekkend fietsknooppuntennetwerk.
Het Routebureau West-Brabant breidt momenteel het wandelroutenetwerk
uit naar het overige deel van haar werkgebied. Samen met de activiteiten met
betrekking tot de routekaarten (opmaak, uitgifte en verkoop) voert Routebureau
West-Brabant deze activiteiten uit. Routebureau West-Brabant werkt samen met
Routebureau Brabant die recentelijk een visie heeft ontwikkeld. Deze is te vinden
op www.routebureau.nl en in bijlage 2 (ambities en projecten). Routebureau
Brabant realiseert en promoot een vernieuwend, onderscheidend en aantrekkelijk
routeaanbod dat bekendheid geniet in heel Nederland en de economische impact
van routerecreatie in Brabant aantoonbaar vergroot.
Actie 4

Ontwikkeling, beheer en onderhoud van routestructuren in de regio

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijd

Lopend

Partners

Wandel-, fiets- en ruiterverenigingen, overheden, gebiedskenners,
VVV´s, grondeigenaren etc.

Toelichting

14.

4. Zie bijlage 3 voor uitleg
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Waterrecreatie
West-Brabant kent (met name) aan de noord- en westkant een
waterrecreatiegebied met recreatieve vaarroutes de Biesbosch en vestingsteden
als Willemstad en Geertruidenberg en het eiland Tholen. Voor de regio WestBrabant is het programma Brabant aan Zee opgezet. Het is nu tijd te komen tot
een programma van projecten, financiering, marketing en communicatie, maar
ook majeure (regionale) projecten.

Vrijetijdsagenda West-Brabant 2011-215

Actie 8

Project ‘Brabant aan Zee’: ontwikkeling en uitvoering marketing- en
communicatieplan

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijd

2012 en verder

Partners

Gemeenten, ondernemers, provincies (Delta breed), VVV’s

Toelichting

Het is een lange termijn activiteit die goed moet worden geanalyseerd, doordacht in zijn doelen en met inzet van voldoende middelen.

Cultuur
De integrale ontwikkeling van de culturele infrastructuur is een belangrijke
vestigingsfactor voor bewoners, bedrijven, studenten en een bezoekreden voor
recreanten en toeristen. Daarnaast versterkt het de internationale uitstraling en
zichtbaarheid van de regio als kwaliteitsvol, modern en dynamisch woon, werk,
studie en verblijfsgebied.
De provincie en de partners binnen BrabantStad hebben de gezamenlijke ambitie
om Culturele Hoofdstad 2018 te worden. Dit biedt een krachtige impuls aan de
vijf steden en de regio’s om een aantrekkelijke, diverse en cultuurrijke metropool
BrabantStad te realiseren.

Actie 7

Project ‘Brabant aan Zee’: Stimulering en faciliteren ontwikkeling
en uitvoering van waterrecreatieve projecten

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijd

Lopend (t/m 2011 vastgelegd, voortzetting in 2012 en verder).

Partners

Gemeenten, ondernemers, Hiswa, Horeca Nederland, Waterschappen in de regio, NHTV, Vereniging Varen in Brabant

Actie 9

Ontwikkelen van een meerjarige culturele agenda voor de regio,
BrabantStad, Culturele Hoofdstad 2018

Toelichting

Markt moet het oppakken met een duidelijke stimulerende rol voor
Vereniging Varen in Brabant. Activiteiten overheid zijn gericht op
programmamanagement, faciliteren op het gebied van planologie
en infrastructuur.

Trekkers

Gemeente Breda, provincie Noord-Brabant

Looptijd

2011 tot 2018

Partners

B5 (Brabantse steden), gemeenten in de regio, provincie NoordBrabant, regio West-Brabant (cultuuroverleg)

Toelichting

Het is van belang om de gehele regio te betrekken bij de culturele
agenda en samenhang aan te brengen in regionale programmering.

16.

Actie 10

Verkenning (inclusief uitvoeringsplan) naar het beleefbaar maken
van gezamenlijke cultuurhistorie

Trekkers

Regio West-Brabant

Looptijd

Start 2011

Partners

Stichting Cultuurhistorie West-Brabant, musea, culturele instellingen

Toelichting

Er wordt breed erkend dat de cultuurhistorie in de regio een belangrijk goed is die een belangrijke rol heeft en kan hebben in het
vrijetijdsproduct in de regio. Cultuurhistorische thema’s als kapstok
voor toeristisch-recreatieve productontwikkeling en samenwerking
(turfverleden, landgoederen, Brabantse wal, vestingwerken, Vincent
van Gogh, waterlinie, industrieel erfgoed).
Met aandacht voor:
• Routes koppelen aan kunst en cultuur
• Living history
• Streekproducten
• Vrijgekomen industriële gebouwen benutten voor bijvoorbeeld
evenementenhal / congresaccommodatie
• Religieus erfgoed

17.
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Sport
Kijkend naar West-Brabant springen de volgende topsporten, met bijbehorende
evenementen, intiatieven of clubs in het oog:
• Wielrennen: bijvoorbeeld Draai van de Kaai, Acht van Chaam,
(wereldkampioenschappen) veldrijden in Hoogerheide (GP Adrie van der Poel),
Omloop van Aalburg, Baronie van Breda Classic, Dorpenomloop Rucphen,
initiatieven vanuit de Goeie Ontsnapping (wielerexperience, Eneco-tour 2011
en 2012, mogelijk een tweede Nederlandse wielerklassieker, branding van de
regio);
• Hippische sport: bijvoorbeeld Breda Hippique, Brabantse Ruiterdagen in
Oudenbosch, Jumping Etten-Leur;
• Atletiek: Bijvoorbeeld initiatief van Sprint (Breda) om hun accommodatie op een
niveau van Olympische trainingsfaciliteit te brengen (in relatie tot de spelen in
Londen in 2012);
• Profvoetbal: NAC;
• Basketbal: West-Brabant Giants/World Class Avion Academy (topsport op
eredivisie niveau in de regio West-Brabant en Zeeland).
Op het gebied van topsport legt West-Brabant in haar Strategische Agenda de
komende bestuursperiode de focus op wielersport, de hippische sport en atletiek.

18.
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Actie 11

Voortzetting activiteiten van Stichting ‘De Goeie Ontsnapping’
(wielersport)

Trekkers

Regio West-Brabant, Stichting De Goeie Ontsnapping

Looptijd

Lopend

Partners

Evenementenorganisaties, Rabobank, gemeenten, provincie, wielerverenigingen, wedstrijdorganisaties, KNWU

Toelichting

De Goeie Ontsnapping is een goed voorbeeld van hoe de regio
thematisch samen kan werken. Omdat wielrennen ‘in het bloed’
van de regio zit, bestaat ook draagvlak voor dit thema. Denk aan:
op te richten wielerexperience, Eneco-tour, tweede Nederlandse
wielerklassieker, branding van de regio.

Actie 12

Ontwikkeling van een regionaal hippisch topsportevenement:
‘Outdoor Brabant’

Trekkers

Organisatie Breda Hippique

Looptijd

2011-2012

Partners

Regio West-Brabant, ZLTO, hippische ondernemers, NHTV,
gemeenten

Toelichting

Deze kansrijke bestaande activiteit opschalen naar regionaal
niveau. Opties:
1) verbind de activiteit met andere evenementen zodat een regiobreed evenement ontstaat;
2) maak gebruik van het ‘merk’ Brabant.

19.
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Verblijfsrecreatie

2.2.2 Verbinden vrijetijdsaanbod

Er vinden meer dan 3 miljoen binnen- en buitenlandse overnachtingen plaats
in West-Brabant. Er wordt veel in bungalows overnacht maar ook veel in
vaste accommodaties (kampeer- en watersportaccommodaties). In de regio
ontbreekt de ‘echte top’(zoals 5 sterrenhotels). West-Brabant heeft weinig
bedden in groepsaccommodaties maar ontvangt vergeleken met andere regio’s
in Noord-Brabant en Nederland grote groepen. In bijlage 1 staan een aantal op
verblijfsrecreatie gerichte activiteiten beschreven die ondernemers in de regio
kunnen oppakken.

20.

In West-Brabant verblijft men korter dan gemiddeld in Nederland. Er bestaat
onvoldoende samenhang in het aanbod van toeristische trekkers; het lijkt een
verzameling van zeer diverse, niet verbonden toeristisch-recreatieve trekpleisters.
Om de recreant en toerist langer in West-Brabant te houden (meerdaags verblijf te
stimuleren) is het verbinden van aanbod belangrijk.

Actie 13

Opstellen van arrangementen per subregio en per thema

Trekkers

VVV’s

Looptijd

2011-2015

Partners

Ondernemers

Toelichting

Subregio’s: Brabantse Wal, Brabantse Biesbosch, Baronie, Brabantse Delta. Om toeristen langer vast te houden zijn arrangementen nodig. Aan de andere kant zijn er steeds meer consumenten die
zelf hun arrangementen willen samenstellen. Belangrijk is dus dat
hiervoor bouwstenen worden aangedragen en ze zelf op maat hun
arrangement kunnen samenstellen.

Actie 14

Onderzoek kansen komst HSL lijn

Trekkers

Gemeente Breda

Looptijd

2011-2015

Partners

VVV en ondernemers

Toelichting

Er is wel draagvlak in regio indien er ook vervoersaansluitingen zijn
(regio als partner)

21.
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2.3 Promotie

Regiopromotie

Een uitdaging voor West-Brabant is de regio zowel gebiedsgericht als
themagericht te profileren.

Het is belangrijk dat West-Brabant eerst haar identiteit - met bijbehorende parels
- bepaald alvorens de regio te promoten. De regio West-Brabant bestaat uit vier
belangrijke subregio’s: Baronie, Brabantse Wal, Brabantse Delta en Brabantse
Biesbosch.

West-Brabant heeft een samengestelde identiteit. De regio heeft een variëteit aan
thematisch aanbod en diverse gebieden met een eigen identiteit.
In haar aanbod onderscheidt West-Brabant zich onder meer met haar
cultuurhistorische elementen, een groot winkelaanbod in steden, het
grote vaste standplaatsenaanbod, de voor Brabants begrippen grote
watersportmogelijkheden en de wielrencultuur en -mogelijkheden.
West-Brabant heeft vier subregio’s (Baronie, Brabantse Wal, Brabantse Delta
en Brabantse Biesbosch) die in potentie sterke toeristische merken kunnen zijn,
maar momenteel nog onvoldoende geprofileerd zijn als onderscheidende merken.
Ook bestaat er nog onvoldoende samenhang tussen de gebieden waardoor ze
onvoldoende van elkaar profiteren.

22.

West-Brabant moet niet als één regio worden gepromoot maar meer per subregio
/ thema. Belangrijk is wel om promotie-initiatieven te bundelen om zo efficiënter
West-Brabant te promoten.

Actie 16

Opzetten specifieke promotionele / marketingcampagnes per
subregio / thema / parels van Brabant

Trekkers

VVV’s

Looptijd

2012-2015

Partners

Kamer van Koophandel, Top-Brabant, branchesamenwerkingsverbanden, Regio West-Brabant, NHTV, ROC

Toelichting

Deze actie vloeit voort uit het algehele promotieplan. Specifieke
promotionele campagnes moeten worden opgesteld per subregio/
thema. Uitvoering vervolgens door o.a. de VVV’s.

Informatievoorziening
Informatievoorziening is een essentieel onderdeel in de communicatie van het
vrijetijdsaanbod. In de regio West-Brabant is onvoldoende bewegwijzering naar
toeristische plaatsen, waardoor de passant niet verleid wordt tot een bezoek.
Verder is de informatievoorziening versnipperd.
Actie 18

Toepassing nieuwe media ter profilering West-Brabant

Trekkers

Stichting Samenwerkende VVV’s, Vrijetijdshuis Brabant

Looptijd

2012

Partners

Vrijetijdshuis, VVV’s, VVV Nederland

Toelichting

Vrijetijdshuis Brabant doet momenteel onderzoek in dit kader.

Actie 15

Opstellen algeheel promotieplan voor West-Brabant om promotieacties in West-Brabant af te stemmen

Actie 17

Ontwikkeling van één regionale toeristische databank met vraag en
aanbod, onderverdeeld per thema en per subgebied

Trekkers

Regio West-Brabant en ondernemers (zie ook actie 2, regie in de
regio)

Trekkers

Stichting Samenwerkende VVV’s Brabant, Vrijetijdshuis Brabant

Looptijd

2011-2012

Actie 19

Realisatie gezamenlijke bebording

Looptijd

2012

Partners

Kamer van Koophandel, Vrijetijdshuis, VVV’s in Noord-Brabant

Trekkers

Regio West-Brabant

Partners

Kamer van Koophandel, Top-Brabant, branchesamenwerkingsverbanden, Regio West-Brabant, NHTV, ROC

Toeristische databank wordt gekoppeld aan bestaande relevante
websites in Brabant.

Looptijd

2011-2012

Toelichting

Het programma/ plan moet worden opgesteld door Regio WestBrabant in samenwerking met het bedrijfsleven. Uitvoering moet
vervolgens door o.a. de VVV’s plaatsvinden.

Partners

Gemeenten, provincie, grondeigenaren, wegbeheerders en
bedrijven

Toelichting

Samenwerking met betrekking tot:
• objectbewegwijzering (naar bedrijven)
• gebiedsaanduiding (bruine borden)
• informatiepanelen (analoog/digitaal)

Toelichting
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bijlagen
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bijlage 1: Overige acties
Hieronder staan de acties waar wel belang aan toe is gekend maar waarvan
tijdens de interactieve werksessie op 2 maart (zie Inleiding) is aangegeven dat
deze opgepakt kunnen worden door of verantwoordelijkheid zijn van de markt
(ondernemers):
•  Project ‘Zaken doen in het groen‘ voortzetten (samenwerking zakelijke
accommodaties binnen en buiten regio)
•  Ontwikkeling verblijfsaccommodaties gericht op groepen/ ‘drie generaties
vakanties’

5. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en
recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus
en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun
omgeving.
De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer
aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De Green
Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten,
overheden en zakenrelaties te communiceren (www.greenkey.nl)
6. Zie bijlage 3 voor uitleg

•  Maken van verbeterslag kwaliteit verblijfsmogelijkheden
•  Ontwikkeling Green Key (5.) in West-Brabant (keurmerk duurzaamheid)
•  Productontwikkeling en promotie geënt op leefstijlen recreatieve consument
(motieven / leefstijlen (6.)
•  Recreatieondernemers eerste ambassadeurs van de regio (bewustwording)
•  Organisatie gezamenlijke opening toeristisch seizoen
•  Inspelen op mogelijkheden die social media biedt

26.
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bijlage 2: visie routebureau brabant
Voor de periode 2011 – 2014 heeft Routebureau Brabant de volgende ambities
geformuleerd:

Brabant fietsprovincie
Brabant heeft een provincie dekkend fietsknooppunten netwerk met uniformiteit in
bewegwijzering en promotie-uitingen.
In 2018 is Brabant de beste recreatieve fietsprovincie van Nederland.
Deze waardering wordt gegeven door de Brabantse recreatieve fietsers en
binnenlandse toeristen in Brabant. Criteria voor de beoordeling liggen er in
kwaliteit fietspaden, kwaliteit bewegwijzering, kwaliteit en kwantiteit voorzieningen,
aantrekkelijkheid van de omgeving, diversiteit en innovatie in het routeaanbod en
vindbaarheid en kwaliteit van de route-informatie (promotie).
Naast de ambitie voor best gewaardeerde fietsprovincie is er een ambitie in
recreatief fietsgebruik. Voor wat betreft aantallen in fietsgebruik blijkt na onderzoek
dat Noord-Brabant onder het gemiddelde valt, zowel voor de Brabander als de
binnenlandse toerist in Brabant. De ambitie is daarom zo gesteld dat tenminste
het gemiddelde van Nederland wordt gehaald voor 2018.

Walk till you drop

Anyplace, anywhere

Een solide basis

Brabant heeft in 2012 een provincie dekkend wandelknooppunten netwerk met
uniformiteit in bewegwijzering en promotie-uitingen.

Bezitters van een mobiele telefoon met GPS kunnen zich, te allen tijde en op elke
willekeurige locatie in Brabant, oriënteren op aanwezige recreatieve routes in de
directe omgeving. Relevante informatie, agenda en weersvoorspellingen aan de
route zijn tevens te raadplegen.

Het digitale bestekbeheer voor de grote routenetwerken vormt de basis voor
promotie-uitingen van de netwerken. Het ontwikkelen en in stand houden van
digitaal bestekbeheer ligt bij Routebureau Brabant.
In 2012 is het volledige bestekbeheer in Brabant digitaal beschikbaar.

De grote aanjager

Projecten 2011 – 2012

Routebureau Brabant stimuleert innovatieve routegebonden pilot projecten in de
provincie op zowel lokaal, regionaal als provinciaal niveau. Criteria zijn duurzaam,
door te ontwikkelen en door te zetten naar overige delen in Brabant.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Daarnaast staat Brabant in 2012 in de top-3 van best gewaardeerde
wandelprovincies in Nederland. Deze waardering wordt gegeven door de
Brabantse recreatieve wandelaars en binnenlandse toeristen in Brabant. Criteria
voor de beoordeling liggen er in kwaliteit wandelpaden, kwaliteit bewegwijzering,
kwaliteit en kwantiteit voorzieningen, aantrekkelijkheid van de omgeving, diversiteit
en innovatie in het routeaanbod en vindbaarheid en kwaliteit van de routeinformatie (promotie).
Naast de ambitie voor best gewaardeerde fietsprovincie is er een ambitie in
aantallen wandelingen. Hierin blijkt na onderzoek dat Noord-Brabant onder het
gemiddelde valt, zowel voor de Brabander als de binnenlandse toerist in Brabant.
De ambitie is daarom zo gesteld dat tenminste het gemiddelde van Nederland
wordt gehaald voor 2018.

Spread the word
Promotioneel bevorderen alle Routebureau partners vrij gebruik van de
grote netwerken (fiets en wandel). Routebureau Brabant ziet het als taak alle
routegebonden informatie naar alle relevante websites, (overheid / recreatie /
toerisme / cultuur) door te plaatsen.

Nulmeting fietsnetwerk en digitaal bestekbeheer
Kennis
Provincie dekkend wandelnetwerk
Productontwikkeling
Routehuisstijl
Centraal meldpunt
Kwaliteit fietspaden fietsroutenetwerk
Horeca onderweg
Oplaadpunten elektrische fietsen
Promotie uitvoering

Hebben en behouden
Onderhoud en beheer van de grote netwerken ligt stevig verankerd bij de regioorganisaties en wordt volledig gefinancierd door gemeenten. Routebureau
Brabant creëert handvatten voor een gedegen structuur in onderhoud en beheer.
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bijlage 3: Leefstijlen & Recreatiemotieven
Leefstijlen
De leefstijlbenadering gaat uit van overeenkomsten in leefstijlen van personen.
De leefstijl wordt bepaald door een combinatie van huishoudenskenmerken,
tijdsindeling, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke oriëntatie en interactie (De Rooij
en Wallagh, 2000).
Voordelen van de leefstijlbenadering ten opzichte van de doelgroepenbenadering
zijn de hogere verklaring van het gedrag (30% tot 40%) en de beschikbaarheid
van de gegevens op een laag ruimtelijk schaalniveau. ER zijn verschillende
organisaties die met leefstijlen werken. De bekendste zijn Smart Agent Company
(die samenwerkt met RECRON en Kenniscentrum Recreatie aan dag en
verblijfssegmentatie), Motivaction (Mentality groups) en TNS NIPO (winmodel).
Het segmentatiemodel voor dagrecreatie kent 7 doelgroepen: creatief inspirerend
rood, ondernemend paars, stijlvol luxe blauw, ingetogen aqua, uitbundig geel,
gezellig lime en rustig groen.

Vitaliteit
Nieuwe ervaringen,
afwisseling, prikkeling

De activiteiten staan
centraal; “Wat gaan we
doen”

Harmonie

Lekker iets gaan doen,
actief zijn, inspanning.

Leuke dingen doen,
gezelligheid en genieten

Wat betekent recreatie?

Stijlvol ontpannen,
interessante activiteiten

Het gezelschap, de
mensen staan centraal;
“Met wie gaan we iets
doen?”

Even er tussen uit,
vertrouwde omgeving

Recreatiemotieven
Het motief waarmee mensen vrije tijd doorbrengen is de basis van deze
benadering. Daarin wijkt deze benadering af van de doelgroepen- en
leefstijlbenadering. Die twee methoden voorspellen vrijetijdsbesteding naar
plaats, omvang en type. De motievenbenadering neemt het motief voor
vrijetijdsbesteding als vertrekpunt. Bij verschillende motieven horen bepaalde
voorzieningen of landschapskenmerken, of juist de afwezigheid daarvan. De mate
waarin de voorzieningen aansluiten bij het motief van de recreant bepaalt de
recreatieve geschiktheid.
Een voordeel van deze methode is dat deze benadering handvatten geeft voor
landschappelijke inrichting. Een nadeel is dat deze methode geen gegevens levert
over de aantallen recreanten, welke activiteit deze mensen ondernemen en op
welke plaats ze dat doen (www.monitorvrijetijdentoerisme.nl).

Interesse
Deze groep wil zowel weg uit de dagelijkse omgeving als iets leren. Zij willen
interessante dingen te weten komen over de natuur en cultuur en deze ook
bekijken.

Volledig opgaan
Deze groep wil zich uit liefde voor de natuur in deze natuur verdiepen. Zij willen
graag meer te weten komen over de flora en fauna, door de natuur struinen en
het liefst alleen of met iemand die dezelfde interesse en liefde voor de natuur
heeft.

Uitdaging
Voor deze groep staat de fysieke uitdaging centraal. Activiteiten zijn inspannend,
uitdagend en gezond. Groen vormt het decor, maar in de beleving van deze groep
staat vooral de uitdaging centraal.

Gezelligheid
Het segmentatiemodel voor verblijfrecreatie kent 5 doelgroepen: avontuurlijk
paars, ingetogen aqua, uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen

Controle

Ontspannen en tot
rust komen.

Zekerheid

Deze groep gaat graag met vrienden of familie op stap. Activiteiten zijn gezellig
en leuk, duren niet te lang en zijn niet te inspannend. Pret hebben met elkaar en
gezelligheid staan centraal.

Er tussen uit
Het segmentatiemodel van Smart Agent Company
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Deze groep wil weg uit de dagelijkse omgeving om de batterij op te kunnen laden.
Een groene omgeving vormt het decor voor dit tot rust komen.
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