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Rurale gebieden en de dynamiek
van de toeristisch-recreatieve vraag
1. Inleiding

worden gecompenseerd
activiteiten en functies.

De rurale gebieden van Europa zijn onderworpen
aan ingrijpende transformatieprocessen, waarbij
zowel duurzaamheid van ecosystemen als ook
culturele, demografische en economische ontwikkelingen van rurale gebieden in het geding zijn ;
en dus de leefbaarheid in rurale samenlevingen.
Voor het Europese grondgebied als geheel kan
worden vastgesteld dat een proces van hernieuwde afstemming van ruimteclaims voor landbouw,
wonen, recreatie, toerisme, natuurwaarden,
infrastructuur en bedrijvigheid op gang is gekomen. Ruimtelijke veranderingen zullen zich gaan
voltrekken omdat voor rurale gebieden de nietagrarische functies steeds belangrijker worden.
Deze veranderingen worden extra actueel als
gevolg van de ontwikkelingen in het landbouwbeleid. Terugtredende overheid, internationale
vrijhandel en milieuproblemen zullen leiden tot
een ander beleid ten aanzien van de agrarische
deelmarkten en van de landbouwstructuur in
Europa. Lagere garantieprijzen, produktsubsidies
en invoerheffingen, strengere milieunormen en
hogere milieuheffingen zullen de netto-opbrengsten van veel landbouwprodukten onder druk
zetten, ook als ze deels gecompenseerd worden
door inkomenstoeslagen. Daarmee komt de
marginalisering van de landbouw in zicht, behalve
waar men er in slaagt intensieve vormen van
landbouw te industrialiseren met gesloten kringlopen. Waar marginalisering zich doorzet, dreigt
verpaupering en ontvolking van veel landelijke
gebieden in Europa tenzij de marginalisering kan

door

niet-agrarische

De ruimtelijke veranderingen die zich in de nabije
toekomst zullen gaan voltrekken als gevolg van
de ontwikkelingen in de landbouw, hebben in
verschillende gebieden de vraag opgeroepen of
toerisme en recreatie een gehele dan wel gedeeltelijke compensatie kunnen bieden. In Neder1and
kan deze gedachte in zekere zin worden teruggevonden in het idee van 'verbrede plattelandsontwikkeling' geldend voor de zogenaamde blauwe
koersgebieden. Een belangrijke vraag daarbij is
of de agrarische infrastructuur (boerderijen, paden, landschap) als resource kan dienen voor de
toeristisch-recreatieve sector. Bij de beantwoording van deze vraag moet ook rekening worden
gehouden met de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de toeristisch-recreatieve markt.
De toeristisch-recreatieve ontwikkeling in rurale gebieden wordt enerzijds gestuurd door de
ontwikkelingen in de vraagzijde van de markt en
anderzijds door de mogelijkheden die aanbieders
hebben of zien in de ontwikkeling van het lokale
of regionale toeristisch-recreatieve produkt. Zij
zijn echter niet de enige die het rurale gebied
zien als een resource voor hun doelstellingen.
Zoals al opgemerkt is er sprake van concurrerende ruimteclaims, waarbij de 'concurrentie' van
de natuur- en landschapsbeheerders voor de
toeristisch-recreatieve sector belangrijk is omdat
voor natuur- en landschapsontwikkeling aantrekkelijke gebieden vaak ook belangrijke toeristische
potentie hebben.
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2~------------------------------------------------------Recreatie en toerisme zijn niet alleen hoofdgebruiker, maar ook medegebruiker in tal van gebieden. Daarom is het niet alleen van belang om te
bezien welke toeristisch-recreatieve potenties
vrijkomende 'landbouwgronden hebben, maar ook
moet nagegaan worden welke effecten teweeg
gebracht worden door de verandering van de
landbouw in verschillende gebieden. Hiertij kan
o.a. gedacht worden aan de concentratie van de
agrarische produktie in hoog-dynamische agrarische gebieden met de facto weinig mogelijkheden
voor medegebruik, terwijl in restgebieden door
het wegvallen van het landschapsonderhoud de
recreatieve functie wordt ondermijnd. Extensivering van agrarische produktie schept weer andere
mogelijkheden voor recreatief (mede)gebruik.
Uit bovenstaande overwegingen kan worden
afgeleid dat er sprake is van een afstemmingsprobleem tussen enerzijds de aard van de ruimtelijke veranderingen die zich als gevolg van de
ontwikkelingen in de landbouw voordoen. en
anderzijds de veranderingen in de vrijetijdsbesteding en de daarmee samenhangende behoefte
aan recreatie en toerisme. Er zullen dus gebieden
zijn die als gevolg van· de ontwikkelingen in de
landbouw sterk zullen veranderen en gebieden
die als gevolg van een veranderend tijdruimtepatroon meer bezoekers kunnen trekken. Interessant zijn juist gebieden waar de genoemde transformaties samenvallen. Vanuit het oogpunt van
een 'verbrede plattelandsontwikkeling' is het ontwikkelen van een strategie leidend tot een nieuwe
ruimtelijke structuur voor dergelijke gebieden van
belang.
Het hoeft geen betoog dat men in geheel Europa
op zoek is naar alternatieven om de werkgelegenheid op het platteland, en daarmee de leefbaarheid, te verbeteren. Voor sommigen is het
werken buiten de landbouw een alternatief, maar
naarmate de afstand tussen het agrarisch bedrijf
en de stad groter is, werkt het gebrek aan voldoende openbaar vervoer of het ontbreken van
privé-vervoermiddelen belemmerend. Bij een nog
steeds dalende industriêle werkgelegenheid, is
het belang van de dienstensector ook in plattelandsgebieden groter geworden. Oe publieke en
zakelijke dienstverlening is goed geweest voor
veel nieuwe werkgelegenheid, maar ook hier
geldt een sterke tendens tot schaalvergroting en
concentratie. Oe recente ontwikkelingen in de
telecommunicatie lijken deze tendensen te kunnen keren, maar het effect ervan is tot nu toe
beperkt gebleven. Toerisme en recreatie zijn
minder gevoelig voor deze concentratietendensen

door de specifieke kenmerken van het toeristischrecreatieve produkt. Kenmerkend daarvoor is
immers dat consument en producent samen het
produkt maken en daarvoor ook de middelen
leveren. Het produkt wordt ter plaatse 'geconsumeerd". Anders dan bij andere diensten kan een
uniek lokaal gebonden toeristisch produkt niet
worden verplaatst. Oe ontwikkeling van het toerisme lijkt daarom van vitaal belang voor de toekomstige welvaart en werkgelegenheid van veel
(perifeer) gelegen plattelandsgebieden.
In dit perspectief worden in het navolgende drie
punten aan de orde gestelet
Hoe komt het toeristisch-recreatief produkt tot
stand?
Is er een vraag naar het produkt platelandstoerlsme~

Welke voorwaarden zijn er voor kwallteltshandhavlng en management van het plattelandstoerlsme?

2. De dynamiek van het toeristisch-recreatieve produkt
'
De dynamiek van het toeristisch-recreatieve produkt kan het best verduidelijkt worden aan de
hand van het door de Werkgroep Recreatie en
Toerisme van de Landbouwuniversiteit ontwikkelde 'transformatiemodel' 1• Dit model beschrijft de
essentiêle transformatieprocessen die bij de vorming van het toeristisch-recreatieve produkt in het
geding zijn. Vier transformaties worden er onderscheiden en elk wordt nu, toegepast op het ruraal
toerisme, kort beschreven:
- Materiêle reproduktie door de producent. Boeren en boerinnen veranderen de oorspronkelijke
agrarische hulpbron in agritoeristische produkten. Ze bieden accommodatie en catering aan,
ze verkopen produkten van de boerderij, ze
verhuren stallen en weilanden voor allerlei activiteiten,bieden mogelijkheden tot het beoefenen
van kleine watersport (hengelen, kanovaren).
Kortom ze veranderen rechtstreeks door deze
activiteiten het uiterlijk van de omgeving waarin
ze werkzaam zijn. Boer en boerin zijn overigens
niet de enige die een bijdrage leveren aan de
materiêle transformatie van het platteland. Ook
niet-agrariêrs zien mogelijkheden hun inko-
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Figuur 1

hectische bestaan van de stad, zonder kunstmatigheid en overmatige aanwezigheid van
technologie. Door deel te nemen aan deze
wereld kunnen rurale toeristen een specifieke
leefstijl tot uiting brengen. Ruraal toerisme is
dan een manier om je van anderen te onderscheiden. Urry (1990) heeft daarover behartenswaardige dingen gezegd. Hij geeft aan dat
de middenklasse in de Engelse samenleving
gekenmerkt wordt door een romantische kijk op
het platteland waarvan de wortels teruggaan
tot in de negentiende eeuw. Maar stelt Urry
(1990, 96): "lt should of course be noted that
this image of the English countryside, 'a bucolic vision of an ordered, comforting, peaceful
and, above all, deferential past' is a fundamentally constructed one, comprised of elements
that never existed together historically".

menspositie te verbeteren (cateringfaciliteiten,
verhuur, gids, instructeur etc.).
- Symbolische reproduktie door de producent.
Het door de materiële reproduktie tot stand
gebrachte produkt is niet het produkt dat door
de toerist wordt 'gekocht'. Wat gekocht wordt,
is het materiële produkt verpakt met een bepaalde symbolische lading. Men 'koopt' het
gevoel in aanraking te komen met het 'authentieke' landleven, en de producenten zorgen
ervoor dat de toerist daartoe de mogelijkheden
krijgt. Toeristen mogen in aanraking komen
met het dagelijkse leven op de boerderij. Dat
kan een ontmoeting zijn met het reële normale
leven van de agrariër, maar soms ook met een
in scene gezet boerenleven (staged authenticity). De gastvrijheid kan behoren tot de alledaagse normen en waarden, maar kan ook
gebracht worden als onderdeel van het te
verkopen produkt. Locale en regionale autoriteiten kunnen het verkopen van de 'rurale
idylle' zeer nadrukkelijk naar voren laten komen in het promoten van 'het land waar het
leven goed is'.
- Symbolische reproduktie door de toerist. Niet
zelden hebben toeristen een beeld van het
platteland dat niet in overeenstemming is met
de werkelijkheid. Het echte ruige, eenvoudige
en vaak idyllische plattelandsleven, waar de tijd
stil lijkt te staan, ver weg van het moderne

Materiële reproduktie door de toeristen. Het
spreekt voor zich dat de bezoekers van het
landelijk gebied een bijdrage leveren aan de
transformatie van zowel de fysieke omgeving
als sociaal-culturele leefwereld. Hun gedrag in
tijd en ruimte is zichtbaar en soms zelfs hinderlijk zichtbaar op concentratiepunten (bij attracties, parkeervoorzieningen of op geliefde routes). In het Nederlandse Zuid-Limburg is het
rijden van de Mergellandroute door l)et Heuvelland een geliefkoosde vrijetijdspassering in het
hoogseizoen. Soms kan het propageren van
een gebied als een betekenisvol natuurproject
(zoals bijvoorbeeld het project Gelderse Poort
van het Wereld Natuur Fonds in het Nederlandse Rivierengebied) leiden tot onbedoelde
consequenties in de vorm van stromen (auto)toeristen die de kleine kernen verstoppen en
de rust verdrijven die zozeer wordt gezocht. In
zekere zin wordt de leefwereld van de plattelander om in termen van Habermas te spreken
'gekoloniseerd' door het toeristische systeem
(Lengkeek, 1994).1n plaats van bezigheden op
de boerderij stelt de boerin zich nu beschikbaar
als gastvrouw. Wanneer deze werkzaamheden
een substantieel deel van de taak gaan uitmaken, heeft dat tevens consequenties voor de
rolverdeling in het huishouden. Niet zelden leidt
dit tot spanningen en wijzigingen van sociale
posities.
Nu zichtbaar is gemaakt hoe toerisme en recreatie bijdragen aan de transformatie van de rurale
samenleving en tevens hoe de dynamiek van het
toeristisch-recreatieve produktieproces begrepen
kan worden, wordt het tijd na te gaan of er een
vraag is naar vakantie op het platteland.
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De analyse van de vraag naar plattelandstoerisme doen we in twee stappen. Allereerst proberen
we enkele wezenlijke aspecten van de vraag naar
vrijetijdsgoederen en diensten vast te stellen om
vervolgens meer in detail naar de specifieke
vraag naar plattelandstoerisme te kijken.

3.1. Algemene ontwikkelingen
Voor de ontwikkeling van de vrijetijdsbesteding in
zijn algemeenheid kan een aantal trends worden
onderscheiden:
- Voor omvangrijke groepen in de samenleving
neemt de vrijetijd niet meer toe, maar wel het
aantal activiteiten in de vrijetijd. Voor de aanbieders van vrijetijdsprodukten wordt de concurrentie dus groter.
- Vrijetijdsactiviteiten worden steeds meer gespecialiseerd. De consument assembleert als
het ware zijn of haar eigen vrijetijdspakket door
het samenbrengen van eigen middelen, kennis
en ervaring met de mogelijkheden die de producent biedt. Er is dus steeds meer behoefte
aan maatwerk en kwaliteit. Een groeiend aantal
toeristen keert zich af van de concentratiepunten van het massatoerisme op zoek naar stijl
en echtheid in plaats van de standaardontvangst van de hotelindustrie.
- Vastgesteld kan worden dat de moderne mens
de vrijetijd beschouwt als een tijd bij uitstek om
de eigen identiteit te vinden en uit te dragen.
Het toerisme is steeds meer in de greep geraakt van imitatie en distantie. Wie wil tegenwoordig nog worden betiteld als een massatoerist? Sommigen nemen dit zo letterlijk dat
ze voortdurend op zoek zijn naar nieuwe bestemmingen, nog niet-ontdekte oorden of exclusieve plaatsen. Daarmee is het gedrag van
toeristen en recreanten steeds grilliger geworden of beter gezegd steeds meer verscheiden.
We zouden kunnen stellen dat het alledaagse
pad in tijd en ruimte in toenemende mate indi·
vldueel gestyleerd wordt en dat de traditionele scheiding tussen de handelingsdomeinen
arbeid, huishouden en vrije tijd steeds verder
vervaagt.

- Oe aandacht voor het esthetische is niet beperkt tot de eigen directe wereld. Men zoekt
vooral ook elders. Urry (1994) spreekt van het
cosmopolitanisme dat geleidelijk aan kenmerkend wordt voor het moderne toerisme. Met dit
cosmopolitanisme bedoelt hij 'as involving an
intellectual and aesthetic stance of openness
towards divergent experiences from different
national cultures. There is a search for, and
delight in, contrasis between societies, rather
than a Ionging for uniformity or superiority'.
Urry gaat verder door te spreken van een specifiek type cosmopolitanisme dat zich heeft
ontwikkeld in de hedendaagse samenleving
door hem aangeduid als 'esthetisch cosmopolitanisme·. In Figuur 2 worden de kenmerken
daarvan weergegeven.
- Veel van het toeristische gedrag wordt geaccentueerd door de zoektocht naar het fotogenieke.... het verzamelen van beelden, die gemonteerd thuis worden bekijken. Niet het verblijf zit in de herinnering maar het fotografisch
vastgelegde beeld. Wat vastgelegd wordt moet
het ideaal benaderen. Smetteloze, niet ver. knoeide, oorspronkelijke en authentieke landschappen.
In dit verband kan gewezen worden op een
onderzoek van DATAR (Frankrijk) uit het begin
van de jaren tachtig. Gevraagd naar het beeld
dat men van de eigen omgeving had, gaf een
doorsnee van de Franse bevolking een onthullende beschrijving: één die meer overeenkomsten vertoonde met een ansichtkaart dan met
de werkelijke situatie. Wat weggelaten werd
waren hoogspanningsmasten, flatgebouwen,
lichtreclame, parkeerplaatsen, afvalbakken etc.
Het beeld van het landelijk gebied is bepaald
door een traditie uit de ree en 19e eeuwse
(landschaps)schilderkunst is voortgekomen en
sterk verbonden met de Romantiek. Rojek
(1993, 180-184) noemt dit 'bracketing·. Dit
geldt overigens ook voor het natuurbeeld,
waarin het romantische natuurbeeld overheerst
bij de modale burger. De begrippen ·schoonheid, esthetiek en kleur staan centraal.
Schoonheid is waarheid. Eenvoud is mooi.
Vandaar de belangstelling voor natuurfilms en
voor folklore (het authentieke, eenvoudige en
dus goede leven van vroeger).
- Er is sprake van een sterke belangstelling voor
de tweede en derde vakanties en dus van een
groeiende behoefte er.'gewoon' even tussen uit
te gaan. Dat betekent dat de consument met
hoge frequentie het gehele jaar benaderd moet
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worden en dat promotie en informatie erg belangrijk zijn.

steden wordt dus groter. Het aandeel van de
low spenders neemt toe en daarmee ook de
behoefte aan low budg~t accommodaties (het
succes van de Formule 1 hotels.)

Figuur 2 Aesthelic cosmopolitanism (Urry, 1994)
Charaderistics
1.

Het strategiemodel

Extensive patterns of real and simuialed mobili-

ty in which it is thought that one has the right
to travel anywhere and to consume all environments;

2. A curiosity about all places, peoples and cultures and at least a rudimentary ability to map
such places and cultures historically, geographically and anthropologically;

3.

An openness to ether peepies and cuHures and
a willingness/ability to appreciate some elements of the language/culture of the place that
one is visiting;

4.

A willingness to take risks by virtue of moving
outside the tourist environmental bubble;

5.

An ability to locale one's own society and its
culture in terms of a wide-ranging historica! and
geographical knowledge, to .have some ability
to relteet upon and judge aesthetically between
d~ferent natures, places and societies; and

6.

A certain semiolie skill - to be able to interpret
tourist signs, to see what they are maant to
represent, and indeed to know when they are
partly ironie and to be approached cooly or in a
detached fashion .

Er is dus een veelheid aan ontwikkelingen met
als rqde draad een groeiende verscheidenheid
aan motieven en voorkeuren. In het navolgende
model hebben we getracht de ontwikkeling wat
schematisch voor te stellen om zodoende tot een
strategie-ontwikkeling voor het regionale toeristische produkt te komen:
Het strategiemodel (Figuur 3) schetst de verhouding tussen drie typen toeristen en de behoefte
aan variatie en afwisseling. Het kan worden toegepast voor natuurrecreatie en ook voor cultuurtoerisme. Verondersteld wordt dat in de komende
tijd sprake zal zijn van een geleidelijke verschuiving naar rechts.
De eerste groep is de groep van de weinig in
natuur of cultuur geïnteresseerde toerist. Voorop
staat het gemakkelijk te consumeren produkt. De
kant-en-klare op een plaats aanwezige attracties.
De tweede groep, waarschijnlijk een groeiende
groep, is zeker geïnteresseerd in a_specten van
natuur en cultuur, maar ziet dit niet als een gespecialiseerd doel. De componenten natuur en
cultuur moeten gecombineerd kunnen worden
Figuur 3

- Er is een geleidelijk groeiende belangstelling
(en behoefte) aan milieuvriendelijke vormen
van recreatie en toerisme. Fietsen is duidelijk
populair (zie ook de groei van het aantal fietsrekken e.d. voor auto's en caravans). Natuurgerichte recreatie kan beschouwd worden als
een nieuwe 'markt'.
Er is een nog steeds groeiende belangstelling
voor alles wat met cultuur en lokale geschiedenis te maken heeft. Er is een duidelijke toename van het aantal toeristische verplaatsingen
met een stedelijke bestemming. Cultuur, evenementen, festivals en winkelen zijn de belangrijkste trekkers. De verblijfsduur neemt af en zo
geweldig lang is die toch al niet. In 1990 verbleef de toerist gemiddeld 1. 7 nacht in Rotterdam, 2.2 nacht in Amsterdam tegen 3.3 nacht
in Parijs en Londen. De concurrentie tussen de
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een gevarieerd aanbod, dat als een coherent
geheel wordt aangeboden. Dit aanbod wordt
extra gewaardeerd als het aangeboden wordt in
de context van een niet-verknoeid, oorspronkelijk
en authentiek landschap.
De derde groep bestaat uit de pure natuur- of de
gespecialiseerde cultuurliefhebber. De specialisatie is van dien aard, dat meer variatietafwisseling
aan andere mogelijkheden in de omgeving niet
wordt verondersteld.

3.2. De specifieke vraag naar plattelandstoerisme
Zonneveld (1988) heeft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar het verschijnsel kamperen
bij de boer in Nederland. Daarbij is zowel de
vraagzijde als de aanbodzijde in beeld gebracht.
Zij onderscheidde vier typen kampeerders:
1. Het prlnclplêle type. Kampeerders die bewust
voor het kamperen bij de boer kiezen op
grond van kleinschaligheid, natuurlijke omgeving, persoonlijke behandeling en het contact
met het agrarisch bedrijf. Twee- of meerpersoonshuishoudens met oudere kinderen (1519 jaar). Afkomstig uit grote steden.
2. Het comfongerlchte type. Geeft de voorkeur
aan wat grotere terreinen met wat uitgebreidere voorzieningen. Contacten met andere kampeerders worden op prijs gesteld. Gezinnen
met jonge kinderen afkomstig van het verstedelijkte platteland.
3. Het complexe type. Stelt comfort op prijs
maar kiest toch principieel voor het kamperen
bij de boer. Kamperen al geruime tijd. Gezinnen met iets oudere kinderen afkomstig uit het
verstedelijkte platteland.
4. Het gelegenheldstype. Niet zozeer comfort of
principe maar prijs bepaalt de keuze voor het
kamperen bij de boer. Twee- of meerpersoonshuishoudens zonder kinderen blijken bij
deze groep sterk vertegenwoordigd te zijn.
In 1993 voerde KPMG Klynveld Management
Consultants (1993) voor de provincie Zeeland
een onderzoek uit naar de ontwikkeling van een
gedifferentieerd toeristisch plattelandsprodukt
Voor een onderbouwing van de analyse naar de
vraag naar vakanties op het platteland liet men in
de junimeting van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) vragen stellen over vakanties op het
platteland. De belangrijkste conclusies waren:

De Nederlander denkt bij vakantie op het platteland aan het bezoeken van kleine dorpjes, het
bezoeken van minder bekende gebieden en het
fietsen. Daarnaast in wat mindere mate aan kamperen bij de boer, wandelen, verblijf in een huisje
en toeren over kleine weggetjes. Het gaat om
leeftijdscategorieên ouder dan 30 jaar. Verder
werd vastgesteld dat hogere sociale klassen een
gevarieerder beeld hebben van het platteland.
Consumenten die de laatste vijf jaar een vakantie
op het platteland hebben gerealiseerd, vallen in
de leeftijdscategorie 40-64, hebben relatief vaak
kinderen tussen 6-12 jaar en komen doorgaans
uit hogere sociale klassen. Het minst geïnteresseerd in een vakantie op het platteland is de
leeftijdsgroep tussen 15 en 29 jaar.
In 1991 heeft het Ministerie van Economische
Zaken het NIPO opdracht gegeven na te gaan in
welke mate de binnenlandse vakantieganger de
thema's uit de beleidsnota 'Ondernemen in Toerisme· in het vakantiepakket opneemt. Onder
andere werd in dit onderzoek aandacht geschonken aan het bezoek aan Nederlandse bezienswaardigheden tijdens de vakantie. Met 5110 huishoudens werden gesprekken gevoerd in de zogenaamde NIPO-Weekpeilingen en bij 3455 respondenten werden ook vakanties geregistreerd. Het
derde deelrapport heeft betrekking op cultuurhistorische bezienswaardigheden in Nederland.
Omdat beschermde dorps- en stadsgezichten,
monumententkerken/paleizen en tandhuizen alsmede vestingentkastelen als afzonderlijke categorieên in de tabellen voorkomen, kan daaruit iets
worden afgeleid over het publiek dat geïnteresseerd is in cultuurhistorisch toerisme in het landelijk gebied. Qua leeftijdsgroep is de groep 35·44
en 45-54 jaar relatief sterk vertegenwoordigd, qua
welstandsniveau gaat het met name om Welstandsniveau A (hoger opgeleiden+leidinggevenden). Voor alle bezienswaardigheden kan worden
gesteld dat het aantal bezienswaardigheden dat
tijdens een vakantie wordt bezocht, toeneemt met
de leeftijd. De wat oudere vakantieganger en
trouwens ook de vakantieganger uit Welstandsgroep A heeft een meer afwisselend activiteitenpatroon.

4. De condities voor de ontwik·
keling van ruraal toerisme
In de Vierde Nota over de· Ruimtelijke Ordening
Extra (VINEX). van 1991 worden voor de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse platteland

Planologisch Nieuws

Jg. 14 nr. 311994

-----------------------------------------------------------245
vier ontwikkelingsrichtingen (koersen} vastgesteld,
die worden aangeduid met de kleuren groen,
geel, bruin en blauw. Groen staat voor behoud en
ontwikkeling van natuur, geel voor geconcentreerde agrarische activiteiten, bruin voor een afwisseling van grondgebonden landbouw met andere
functies en in de blauwe koersgebieden tenslotte
gaat het om 'verbrede plattelandsontwikkeling',
dat wil zeggen om een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door een verweving van verschillende functies (landbouw, recreatie en toerisme,
natuur, wonen} : ·de nadruk zal liggen op economisch interessante combinaties van agrarische
produktie met bepaalde vormen van recreatie en
toerisme, natuurbeheer, bosbouw, landschapsbeheer en waterbeheer-.
De keuze voor een blauwe koers heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende criteria
(Keus et al., 1993, 5}:
- ligging binnen de stedelijke invloedssfeer of in
recreatief-toeristische gebieden of ligging binnen bijzondere cultuurlandschappen of weidevogelgebieden;
- combinatiemogelijkheden landbouw-landschaprecreatie (criteria: intensiteit akkerbouw en
melkveehouderij; produktie-omvang per agrarisch bedrijf en per werkzame persoon in landen tuinbouw} of landbouw-natuurbeheer (criteria: intensiteit akkerbouw en melkveehouderij
en bemestingsdruk}.
Dientengevolge kunnen de kenmerken van de
blauwe koersgebieden onderling sterk verschillen.
Soms is de keuze bepaald door de recreatieve
betekenis, soms omdat er sprake is van een
bijzonder cultuurlandschap.
Verbrede plattelandsontwikkeling (Keus et al..
1993, 6-8} : "Onder verbrede plattelandsontwikkeling wordt verstaan: regionaal-economische en
ruimtelijke ontwikkeling van het platteland gericht
op een verscheidenheid aan functies. Naast landbouw zullen andere vormen van ruimtegebruik
{bosbouw, natuurbeheer en -ontwikkeling, watervoorziening, recreatie e.d.) meer dan voorheen
hun stempel drukken op het aanzien en gebruik
van het landelijk gebied. Dit vraagt om een ruimtelijke inrichting die afgestemd is op multifunctioneel ruimtegebruik. De verbreding kan op bedrijfsniveau plaatsvinden. Dan gaat het om verruiming van de inkomensmogelijkheden uit (nietagrarische) nevenactiviteiten door agrariërs: vergoedingen voor natuurbeheer, aanbieden van
verblijfsrecreatie, verkoop van (kwaliteits)produkten aan huis e.d. .... Verbreding kan

ook op regionaal niveau plaatsvinden door bijvoorbeeld de aanleg van produktiebos, een recreatieve fietsroute of vestiging van een ambachtelijke meubelmakerij in een vrijgekomen agrarisch
bedrijfsgebouw. ..... Er zijn indicaties dat het afgelopen decennium een groei heeft p{aats gevonden van functioneel aan het landelijk gebied gebonden activiteiten en daaruit voortvloeiende
neveninkomsten. Juist deze aan het landelijk
gebied gebonden activiteiten zijn sterk bepaald
door specifieke regionale kwaliteiten. Die specifieke regionale kwaliteiten liggen in de recreatie
(bijvoorbeeld Walcheren in de provincie Zeeland),
in beheers- en onderhoudsovereenkomsten die
alleen bij bepaalde natuur- en landschapskwaliteiten zinvol zijn of in verkopen aan huis dat slechts
kansrijk is in de omgeving van stedelijke agglomeraties·.
Het Staring Centrum onderzocht in opdracht van
de provincies Gelderland en Overijssel de potenties voor verbrede plattelandsontwikkeling in één
van de blauwe koersgebieden: de IJsselvallei (De
Haas et al., 1993}. Potenties worden in dit onderzoek gedefinieerd als: het samenspel van regioentof bedrijfstakkenmerken die het betreffende
gebied een voordeel verschaffen ten opzichte van
andere gebieden met betrekking tot het kunnen
realiseren van een bepaalde vorm van economische ontwikkeling. De onderzoekers richtten hun
aandacht vooral op de nevenactiviteiten van boeren. Zij concluderen dat van de meeste nevenactiviteiten, ondanks een redelijk rendement per
activiteit op zich, de bijdrage aan het bedrijfsinkomen niet groot is. De omvang van de activiteiten
is doorgaans te gering. Wanneer de nevenactiviteiten op wat grotere schaal worden opgezet,.
dreigt de agrarische activiteit te verdwijnen. Er is
dan geen sprake meer van integratie op bedrijfsniveau, maar de onderzoekers vestigen er de
aandacht op dat er dan nog wel sprake kan zijn
van verwevenheid op gebiedsniveau. In feite ligt
daarin één van hun belangrijkste conclusies: ·de
nadruk die de VINEX legt op economisch interessante combinaties van agrarische produktie met
bepaalde vormen van recreatie en toerisme,
natuurbeheer, bosbouw, landschapsbeheer, niet
te sterk moet worden gericht op nevenactiviteiten,
maar op een ruimtelijke integratie van verschillende functies op gebiedsniveau". Dat betekent overigens wel een mogelijke toename van de nietagrarische activiteiten, waarvan vooral bewoning
(via de Hinderwet} extra beperkingen kan veroorzaken voor de landbouw. Tenslotte bepleiten
genoemde onderzoekers in het IJsselvallei-project
voor een geïntegreerde aanpak onder andere
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2~------------------------------------------------------door een gezamelijk optreden van belanghebbenden. Dat heeft dan betrekking op de promotie van
het gebied, de informatievoorziening in het gebied
en de professionalisering van de nevenactiviteiten
(het gezamenlijk uitvoeren van marktanalyses en
monitoring bijvoorbeeld).
Plattelandstoerisme is en bli~ seizoensgebonden.
In Frankrijk is 70% van de verblijven gedurende
een relatief korte periode van 15 weken verhuurd.
Dat maakt dat de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad niet hoger komt dan 20%. Een geringe
toegevoegde waarde is het gevolg.

van een restrictief milieu- en natuurbeleid) . In de
volgende tabel wordt een overzicht gegeven van
de door Pouderoyen gehanteerde kenmet1(en.
Een belangrijk element in deze tabel is het begrip
bedri~sstijl. Daarmee wordt bedoeld dat er tussen
de boeren met hun bedrijven een onderscheid
gemaakt kan worden op grond van een 'intern
consistent en gedeeld gedachtengoed over de
meest gewenste wijze van bedri~svoering en
bedrijfsontwikkeling' 2•

Figuur 4

4.1. Het bepalen van de potenties voor combinatles van landbouw en recreatie
In opdracht van de Aijksplanologische Dienst
heeft Pouderoyen Compagnons (Keus et al. ,
1993) de potenties onderzocht van de blauwe
koersgebieden in Nederland voor zinvolle combinaties van landbouw en recreatie. Voor het bepalen van de potentie van een gebied is gebruik
gemaakt van een muHicriteria-analyse van een
. drietal groepen kenmet1(en:
• kenmerken die betrekking hebben op het aanbod aan recreatieve voorzieningen door agrariêrs
·
• kenmet1(en die van belang zijn voor de recreatieve betekenis van een gebied
• kenmet1(en die het draagvlak van een gebied
beschrijven
Door middel van de muHicriteria-analyse worden
de relevante criteria voor de kenmerken beoordeeld, gewogen en gesommeerd. Omdat gestreefd wordt naar het opstellen van een evaluatiematrix, moeten de afzonderlijke scores teruggebracht worden tot een universele maat. De uiteindelijke indeling van de potenties loopt in vijf klassen van zeer kleine potentie tot zeer grote potentie. De indeling komt tot stand door het toepassen
van een clusteranalyse. Daardoor worden verschillende gemeten gegevens teruggebracht tot
het nominale niveau van de evaluatiematrix. De
evaluatiematrix doet dienst als een overzichtstabel waaraan de steti(e en de zwakke punten van
de regio's kunnen worden afgeleid. Afhankelijk
van de visie die men heeft op de toekomstige
ontwikkeling van een gebied, kan men de evaluatiematrix nog als het ware kruisen met een aantal
alternatieve ontwikkelingsvisies (gedacht kan
worden aan de potentie van een gebied wanneer
uitgegaan wordt van een stimulerend regionaaleconomisch beleid of wanneer uitgegaan wordt

KENMERKEN VAN DE LANDBOUW
Overschot aan arbeid, grond en gebouwen
agribusinesscomplexen
bedrijven naar bedrijlstype
produktieomvang per vaste arbeidskracht
hoofd- en nevenberoepers
intensiteit van het grondgebruik
percentage meewerkende vrouwen
Milieuhinder
Bedrijfsstijlen

KENMERKEN VAN BELANG VOOR DE RECREATIEVE
BETEKENIS
Kenmerken met een laag-dynamisch karakter
recreatiewateren
recreatie-oevers
schaal van het landschap
reliëf
rust
bos· en natuurgebied
zeestranden
cultuurhistorische elementen
omgeving van het betreffende gebied
Kenmerken met een hoog-dynamisch karakter
interne land:lntsluiting
interne waterontsluiting
barrières
recreatieve attracties

KENMERKEN VAN BELANG VOOR HET BEPALEN VAN
HET DRAAGVLAK
Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid omgeving
Bereikbaarheid per trein

De uitkomst van het onderzoek naar de potentie
van gebieden voor de ontwikkeling van combinaties van functies moet uiteraard worden beschouwd als een stap in het ontwikkelingsproces
van het ruraal toerisme. Het vaststellen van een
potentie is slechts een startpunt, waarna een
groot aantal prikkels nodig is om de potentie om
te zetten in een gewenste situatie. Het gaat er
dan om na te gaan in hoeverre het gewenste
ontwikkelingsproces gestuurd kan worden.
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4.2. Het sturlngsperspectlef voor verbrede
plattelandsontwikkeling

Figuur 5. Desired qualities lor agri-tourism product provider
Interest. Drive and Energy

Het sturingsproces voor verbrede plattelandsontwikkeling zal hier beschreven worden met een
accent op de ontwikkeling van ruraal toerisme.
Globaal gesproken zijn er bij de sturing van ontwikkelingsprocessen drie groepen 'stuurders' te
onderscheiden. Oe eerste groep is geworteld in
de lokale gemeenschap. Het zijn de plaatselijke
ondernemers en andere belanghebbenden die
initiatieven ontplooien. Op regionale schaal bezien kan dit worden gekenmerkt als autonome
(spontane) ontwikkelingen, zij het dan dat deze
initiatieven onderhevig zijn aan het spel van
vraag en aanbod op de vrije markt. In Nederland
en Duitsland zijn hiervan goede voorbeelden te
vinden.

Self-Confidence
Use of Finance

as Performance Maasure

Uke People - Give !hem Time
Have Realistic Goals
Decision Maker - Persistani Problem Solver
Leam trom Failures
Facilitate Criticism - Use it to lmprove
Take Initialive -Take Moderate Risks
Make Good Use of Resources
Work to Plan

Toch is het, ook in toeristisch aantrekkelijke gebieden, niet zonder meer voor de hand liggend
dat boeren de omschakeling naar het toeristisch
ondernemerschap gemakkelijk maken. Volker
(1993) wijst op de afhankelijkheid van de boer in
de keten van de voedselproduktie. Als ondernemer in de gecompliceerde voedselproduktieketen
is hij gericht op de uitvoering van specialistische
deeltaken. Als hij kampeerboer wil worden, moet
er omgeschakeld worden op een geheel ander
(en vaak onbekend) sociaal-economisch netwerk.
Hij heeft als regel geen ervaring met de typische
kenmerken van de op persoonlijke dienstverlening gerichte toeristische bedrijfstak. Plattelandstoerisme moet volgens Lanaspèze (1993) gericht
worden op de 'gammatop·. Dat wil zeggen dat
met het produkt wordt ingespeeld op gevoel en
minder op pure consumptie. De dienstverlening is
sterk gepersonaliseerd en het belang van de
verblijfsinrichting, de omgeving en de culinaire
traditie is fundamenteel. Oe kwaliteit van de menselijke prestatie is het voornaamste bestanddeel
van het toeristisch produkt. Zeer bijzondere eisen
worden er gesteld aan het lokaal organiserende
vermogen. Hechte relaties tussen de dienstverleners (de landbouwers, de hoteliers, de restaurantexploitanten, de transporteurs en het toeristische
informatiewezen) zijn voorwaarden voor een suc·
cesvolle produktontwikkeling. Veel betekenis moet
dus worden toegekend aan de kwaliteit van het
lokale ondernemerschap. Gannon (1993) geeft
het volgende overzicht van de vereisten op individueel niveau:

Be a Manager

Daarnaast zijn er niet-autonome ontwikkelingen
als gevolg van regionale of nationale beleidsbeslissingen. De regionale of nationale overheid
stuurt op grond van een belang bij een gezonde
regionaal-economische ontwikkeling of het belang
bij een leefbaar platteland. In Griekenland, Ierland
en Portugal bijvoorbeeld is de rol van de centrale
overheid erg belangrijk door de interventies bij
het management van hotels en restaurants en het
voeren van gemeenschappelijke promotie.
Goedall (1993) geeft in navolging van Ashworth
en Voogd een typologie van alternatieve beleidsstrategieên voor de ontwikkeling van het ind~s
triêle erfgoed als toeristisch produkt en deze Indeling kan zonder meer ook gelden als overzi~ht
van mogelijke beleidsstrategieên voor de ontwikkeling van ruraal toerisme:
- Conserveringsbeleid. Gekenmerkt door een
hoge prioriteit voor het veiligstellen van cultureel belangrijke artefacten en objecten.
- Reguleringsbeleid teneinde conflicten op _t~
lossen dat dan leidt tot bijvoorbeeld het klassificeren van culturele monumenten.
- Redistributiebeleid met als doelstelling een zo
groot mogelijke toegankelijkheid van het culturele erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek.
- Marketingbeleid, gericht op de preferenties van
de consument met derhalve een sterk accent
op voorlichting en promotie.
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2~------------------------------------------------------Een derde groep wordt gevormd door private
ondernemingen of investeerders die op zoek zijn
naar locaties voor rendabele investeringen of
ondememingsactiviteiten. Een speciale categorie
In dit verband wordt gevormd door de intermediaire diensten. De toeristenmarkt wordt in niet
geringe mate beheerst door touroperators en
(daaraan gerelateerde) reisagentschappen . Daarnaast worden de laatste jaren (zie de advertentiepagina's in de dagbladen) specifieke doelgroepen
benaderd door relatief kleine gespecialiseerde
ondernemingen. De toerist die vraagt naar een
minder alledaags produkt is een interessante
klant geworden. Van groot belang voor de ontwikkeling van het plattelandstoerisme is daarom een
goede toegang tot de distributienetwerken.
Het spreekt voor zich dat tussen de drie genoemde groepen allerlei vormen van bundeling kunnen
voorkomen. In Figuur 6 is een schematisch overzicht gegeven van mogelijke acties. Per groep
sturende actoren is een onderscheid gemaakt
naar
- sturing per sector (dus voor bijvoorbeeld toerisme, alternatieve woonvormen, agrarische bedrijfsdiversificatie, landschapsbouw etc.) . We
beperken ons hier tot hoofdzakelijk het ruraal
toerisme;

- sturing per deelregio. Er wordt vanuit gegaan
dat de bestaande ruimtelijke differentiatie in de
gebieden leidt tot een zonering van de mogelijkheden. Gebieden die in de nabijheid van
grote wateroppervlakten liggen kunnen andere
vormen van ruraal toerisme ontwikkelen dan
gebieden die in de nabijheid van kwetsbare
natuurgebieden liggen;
- sturing op win-win situaties. Eigenlijk betreft het
hier een regionaal integratiekader, waarbij
wordt bezien of het combineren van ontwikkelingen voor bepaalde functies kan leiden tot
een meerwaarde voor elk van de functies afzonderlijk. Bijvoorbeeld projecten voor landschapsonderhoud door vrijwilligers in combinatie met kamperen bij de boer. Uit Figuur 9
ontleend aan Gannon valt af te lezen welke
voorwaarden in een gebied aanwezig c.q.
ontwikkeld moeten worden voor een kansrijk
ruraal toerisme.

4.3. Het ruimtelijk ontwlkkellngsmodel
De ontwikkeling van het ruraal toerisme is, zoals
uit § 4.2 geconcludeerd kan worden, geen zaak
van een enkele ondernemer via het beschikbaar
stellen van goedkope accommodatie. Bij de ontwikkeling zijn veel, verschillende. actoren betrokken.
/

Figuur 6
STURINGSPERSPECTIEF VERBREDE PLATTELANDSONTWIKKELING
NIET· AUTONOME
ONTWIKKELING
PRIVATE ONDERNEMERS EN
INVESTEERDERS

AUTONOME ONTWIKKELING
LOKAAL INillA TIEF

...........

Per-·".,~~

op,.,.

---·

LOCIMI-en, Komot n . . . _ -

o-. -~erijenlucursiemolena

PIOjec:l-..,

a-..... locale
bedrijwen

~

kei.,

Anong_.,

_inglruiMeli,..

~

~i "'J

IubMMe
aanjugral
~ tatanelaarden

r•tric:lt•

op

pet deelroogio

NIET·AUTONOME ONTWIKKELING
REGIONALE OF NATIONALE
OVERHEID STUURT

matl<eting..trate;ie gericlll
opedieQ
PMC's:
• ecoiogiec:fl b o e f M e n -

. ,."..
~ ." '*""-

,_,..."op_...... ial<aliea
bijv. in de rilbijheld .." (inter)na·
tiot"LM inf,....n.ctuur

tl>'edi"'J-eoncentlal- •• RO.-cl "'
-rv~

Na!""'' ." "..._

• inohat.- erlgoed . , cul....-ie".

•

goedkope-~~-."

kUiltT•ritcwiul..".".,.."..ieplan

u-·

dNI.."~eri"'J

...

.m .... Ooot ~
"."_.,....."

willwin

SeNkeivan ~met~..
..aomodatiea ." IMfbutheid.

--·

Seiz-*'einll+- -'noen •

LOCIMI prad..ct.,.
e;rarie- bedn,.divetoificelie+culinair

a..... -

accorm'Odaliea al
'""lli!unctionele ..,..,••",..llipliet
elfec:l - d e ..goonallo _..,.".
Ket_".,.._andhaudi"'J
k~Urakter

~

---"11 . - -

Lal<uJ georgan•Mrd• diens._lenong

_,,...,

Planologisch Nieuws
Jg. 14 nr. 311994

lnte;ralie .." ' * - in de locale _..,.".
eor.t>Niie .." pobliol<e en prMie ~

-

"*-...c.id·

+ ~.

---------------------------------------------------------249
Het is van essentieel belang een coherent geheel
te ontwikkelen waarin de verschillende produktcomponenten goed op elkaar aansluiten. Omdat
een aantal van deze componenten een duidelijke
lokale kleur heeft, kan de succesformule van het
ruraal toerisme in regio X niet zo maar naar regio
Y worden gecopieerd. Er zullen dus regionaal
verschillende typen ruraal toerisme tot stand
komen. Deze regionale verscheidenheid is bepaald geen probleem, integendeel: de eigen identiteit van het produkt is het beste argument voor
de marketingstrategie.
Teruggrijpend op het in § 2 gepresenteerde model van de dynamiek in de toeristisch-recreatieve
produktontwikkeling wordt hier een kader geschetst voor een geïntegreerde aanpak. Het kader is geïnspireerd door de beschouwingen van
Harvey (1989) over de ervaringen met tijd en
ruimte, waarbij gebruik gemaakt werd van het
gedachtengoed van Lefèbvre (la production de
l'espace). Drie dimensies van ruimte kunnen
worden onderscheiden:

Op basis van deze dimensies kan het volgende
schema worden geconstrueerd als kader voor te
ontwikkelen produkt-markt-combinaties:
Daarbij worden de verschillende betekenislagen
van de ru imte als een coherent geheel in het
toeristisch produkt verwerkt.
Veelbelovende Produkt-Markt-Combinaties kunnen commercieel verantwoord zijn, maar een
aantasting betekenen van het oorspronkelijke cultuurlandschap of de locale sociale structuur. Welke assemblages, om in termen van het eerder
gepresenteerde transformatiemodel te blijven, zijn
niet alleen denkbaar en haalbaar, maar ook verantwoord? Als ruraal toerisme inderdaad wil bijdragen aan een minder snel verval van het platteland, moet bij produktontwikkeling de strategie
van het 'harde toerisme· worden ingeruild tegen
die van het 'zachte toerisme'. Wat dat inhoudt
wordt duidelijk uit het volgende overzicht (figuur
8) dat is ontleend aan Jansen-Verbeke (1991 ).

1. De materiêle ruimte waarin de fysieke hoedanigheden en de concreet aanwijsbare activiteiten zichtbaar worden (the experienced space)

2. De gecodeerde ruimte . Het geheel van tekens,
verwijzingen, betekenissen en symbolen dat
aan ruimtelijke eenheden wordt toegekend
(the perceived space).
3. De afgebeelde ruimte, ook in de zin van 'mental spaces'. Hiertoe horen ook imaginaire landschappen, illusies, arcardia en de wijze waarop ruimte verbeeld wordt in de beeldende
kunst (the imagined space)

4.4. Op te lossen dilemma's
Te Kloeze, Peters en Van der Voet (1994) schetsen een aantal dilemma's dat zich voordoet bij de
ontwikkeling van agri·toerisme c.q. ruraal toerisme.
/
Het eerste dilemma dat zich presenteert is de
vraag wie zich actief gaat opstellen bij het 'maken' van het toeristisch produkt. De motieven van
de private ondernemer zijn, hoewel divers, toch
doorgaans gelegen in het maken van een goed
rendement op het geïnvesteerde kapitaal en een
fatsoenlijke beloning voor geleverde arbeid.

Figuur 7
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Evalualion of lhe experience • Beenthere and done lhat!

Bron:

Jansen-V~ke,
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Zonder basiscondities in de publieke sfeer komt
evenwel een goed produkt niet tot stand
(attractief landschap, goede verkeersontsluiting
etc.). In een periode van een terugtredende
overheid (met ook nog krimpende budgetten) is
het niet ondenkbaar dat de partijen op elkaar
gaan wachten. Sommige private initiatieven zijn
bovendien niet direct in het belang van de lokale
gemeenschap omdat er extra publieke
voorzieningen getroffen moeten worden (veiligheid, handhaving openbare orde, schoonhouden
openbare ruimte, vuilafvoer etc.).
Een tweede dilemma betreft de discussie over de
instandhouding van het authentieke karakter van
de plattelandssamenleving in al zijn facetten.
Tegenstanders wijzen op het gevaar van
verstarring wanneer omwille van de smaak van
de toerist gewerkt wordt aan de musealisering
van de plattelandssamenleving. Met andere
woorden moet de toerist de illusie worden
'verkocht' of een zo realistisch mogelijk produkt.
Is het bieden van meer luxe en kwaliteit in
overeenstemming met de verwachting dat
eenvoud en soberheid hét kenmerk van een
plattelandscultuur is. Wat wil de toerist eigenlijk?
Het dilemma kan opgelost worden door een zo
adequaat mogelijke segmentatié van doelgroepen
en de daarop gerichte Produkt-Markt·
Combinaties.
Een derde dilemma betreft het spanningsveld
tussen toeristische ontwikkeling en de zorg voor
milieu en natuur. Toeristen komen naar het
landelijk gebied voor o.a. de landschappelijke
kwalite~ en de rust, maar door dit te doen is
tevens het begin gemaakt met het aantasten van
de kwal~e~. Tenslotte is afwezigheid van toeristen
in vele gevallen beter voor natuur en milieu dan
aanwezigheid. Dit geldt uiteraard niet alleen voor
het gedrag van toeristen en recreanten. Ook de
activ~e~en
van de ondernemers teneinde
toeristen aan te trekken kunnen een druk op
landschap, natuur en milieu leggen. De laatste
jaren wordt er daarom steeds meer gewerkt aan
de ontwikkelingen van wat genoemd wordt
ecotoeristische richtlijnen voor management en
planning.
Een laatste dilemma betreft het spanningsveld
tussen de economische noodzaak van nieuwe
werkgelegenheidbevorderende activiteiten en het
behoud van de eigenheid van de locale
leefgemeenschap. Op alle mogelijke manieren
verandert het toerisme het rythme van het
dagelijks leven in locale gemeenschappen. Dit

gaat van bescheiden irritaties over bezette
parkeerplaatsen door toeristen en wachttijden in
het hoogseizoen tot gevoelens van verzet en
afkeer (zoals bijvoorbeeld de leuzen in de
Ardèche gericht tegen de Nederlanders). De
locale leefwereld met daarbij de sociale
structuren en posities worden veranderd. Dat treft
niet alleen de bewoners van een enkel dorpen,
maar dit doet zich ook voor tussen dorpen en
streken. wanneer bepaalde gebieden wel en
andere niet 'profiteren' van de toeristische
ontwikkeling.

5. De noodzaak tot handhaving
en verbetering van de
kwaliteit van het toeristisch
produkt
Een belangrijk en vaak verwaarloosd onderdeel
van de produktontwikkelingsstrategie is de
controle en toetsing van de voortgang. Worden
de geformuleerde doelstellingen gehaald met de
beoogde doelgroepen?
Eerder is al vastgesteld dat de toerist vakanties
en dagtochten als het ware assembleert door een
combinatie van eigen mogelijkheden en het
plaatselijke aanbod. Wanneer voor grotere
groepen toeristen nagegaan wordt waartoe dit
assemblageproces ruimtelijk leidt, stu~ men op
wat eerder 'toeristisch-recreatieve complexen· is
genoemd (Dietvorst. 1989). Op basis van het
doelgroepspecifieke tijdruimte-gedrag van
recreanten en toeristen kunnen in een gebied
verschillende toeristisch-recreatieve complexen
worden onderscheiden. Een toeristisch-recreatief
complex is een vanuit de toerist gecreêerd
tijdruimtelijk geheel van attracties en
voorzieningen. Zo konden op basis van een
onderzoek naar het tijdruimte-gedrag van
campinggasten in het Zuidlimburgse Valkenburg
drie typen campinggasten worden onderscheiden
met bijbehorende ideaaltypische toeristische
complexen. (Bergmans. Van Gurp, Poelstra,
1994).
De kwaliteitsbewaking van het produkt
plattelandstoerisme moet dus gepaard gaan met
een zorgvuldige monitoring van het bezoek én
van het tijdruimte-gedrag van de bezoekers. Het
eerste is nodig om te zien of de beoogde doelgroepen in voldoende mate naar het gebied
komen. het tweede is nodig om de sterke en
zwakke punten van het toeristisch produkt ook in
ruimtelijke zin te kunnen opsporen. Worden
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onvoldoende bezocht, dreigt er op bepaalde
plaatsen 'overdruk', voldoet het aanbod aan het
verwachtingspatroon van de gast, zijn alle
schakels van de produktketen kwalitatief even
sterk? Deze en vele andere vragen kunnen
slechts worden beantwoord door systematische
moni-toring van het tijdruimte-gedrag.

6. Conclusie
1. Oe ontwikkeling van het rurale toerisme
veronderstelt een marktgerichte aanpak vanuit

een integraal produktdenken. Dat betekent dat
de bezoeker 'bouwdozen van waarden en
ideeên' aangereikt moet krijgen voor de
assemblage van de vakantie of het dagje uit.
2. Integraal produktdenkten veronderstelt
publiekprivate netwerkvorming in een gebied.
Zonder goede samenwerking komt een goed
produkt niet tot stand.
3. Hoewel de ontwikkeling van ruraal toerisme
niet mag leiden tot inertie en museaUsering
van landschappen en leefgemeenschappen,
dient de produktontwikkeling wel contextueel

Figuur 9
REOUIREMENTS FOR DE VELOPING THE AGRI-TOURISM PRODUCT THE AAW MATEAJALS 5 A'S

AMENrriES
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Valleys
Rivers
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Waterlal Is
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Flora &
Fauna
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Snow
Sand
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etc.
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ACCESS FACILITIES
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Keep-Fit UilliS
Cyding Trails
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Swimming Pools
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Galleries
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Forge

Water Wheets
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Steam Trains
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Ruins
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Children's Ptayground
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Farms· Open
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Ten nis Courts
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( & olher learning
opponurvnes)
Bunerny Farm
Agricultural Shows
Srately Houses
Medieval Banquets
Arehaelogical Sites
Ski Resorts
Si"tQif'tQ Pubs
Locals etc.

Farm House
Accommodatoon
Village lnn
Self-Caterong
Apartments
Camp.ng
Caravanong
Tents
Bunkhouse
bams
Farm
Restaurants
Village
Restaurants
Picnoc Area

ACTlVITIES

Farm Acnvones
e.g.
Molkong
Mondong
Anomals
Crahs-carpentry
Horse-riding
HeaJih Farms
Fitness Trillis
Walkong
Holidays
Mounrain
Climbong
Cyding
Tennis
Water Skii"tQ
Slllling
Swimming
Golf
Fruol & Aower
Picluf'tQ
Bird Warehing
Turf Cumng
Pony Trekof'tQ
Polholong
MarkevFaor
Gipsy Caravan
Trad
Barbecues

FiShong
Shootong
Skoing
Hand-gliding
Balloonong
Parac:nuung
Boanng
Raftong
Conc:erts
Singong
Oanong
Festivals
Hobby Learning
Coolung
Language
Painting
ArehaeoiOgy
Religoous Pilgrima·
ges
O!her
Enterlamment

AVAILABLE
SERVICES
Baby·sillir"tQ
Laundry SetVice
ReslaUrants
Shops: • Gilts &
Provosions
Provosoons
Banks • Excnange
Facilities
Post Offices
Tourist and Travet
Agents
Garages
Trans porration
Facilities
Hiring Facililies
• bicydes. fishing
boa!, cars, hor·
ses, etc.
Oog Kennels
Aaiviry SeMc:es
Etc.

COMBINE WHAT IS AVAILABLE FROM THESE (WITHIN THE RECEIVING AREA)
. LEAOERSHIP
. TEAM CO-OPERATION
. MANAGEMENT. A GOOO MARKETING STRATEGY
. COMPETITIVE PRICE TAG
TO FORM AN AGRI·TOURSM PACKAGE

Bron: A. Gannon (1991). What is agri-tourism • Developing the product, in: FAO, Rural development through agri-tourism. A guide to
davaloping an agri-tourism enterprise, Rome
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te zijn, dat wil zeggen ingepast in de context
van het bestaande landschap. De uitgangspunten van 'zacht toerisme' kunnen
daarbij een hulpmiddel zijn.
4.

Goede produktontwikkeling is ondenkbaar
zonder systematische monitoring ten
behoeve van kwaliteitsbewaking en strategieontwikkeling.

Noten
1. Met dank aan J.W. te Kloeze voor zijn interpretatie van het
transformatiemodel voor ruraal toerisme.

2. Zie daarvoor de verschillende studies die onder leiding van
J.D. van def Ploeg zijn verricht door de Vakgroep Westerse
Sociologie van de landbouwuniversiteit te Wageningen.
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