
 

Uitwerking thematafels netwerkontbijt Seizoensversterking  

16 november 2022 – Recreatie Vakbeurs 

Bestaande thema-aanbod: 

1. Streekproducten 

• Boer als Gastheer, Boert Bewust, Vechtdal Producten  

• Proefpalen (5 locaties + route)  

• Verrukkelijk Vechtdal op Wielen in Coronatijd  

• Asperges / witte goud  

• Sappen/jam (Bessentuin) 

• Kloostertuin  

• Streekhuus (kans: retail koppelen aan buitengebied en horeca) 

• Voedselbos (Hoogenweg) 

• Oogstdag/Landbouwdag 
 

2. Natuur 

• Hardenberg Buiten (ook als opening seizoen?) 

• Oldemeijer meer beleefbaar maken, bijvoorbeeld met kerstmarkt (landingsplaats 
Kerstman) > lichtjesroute, verhalen, aventdagen etc. 

• Reestdal 

• Oerrund  

• Meer aandacht voor Varen op de Vecht en arrangementen maken, bijvoorbeeld 
met natuurgids  

• Kanovereniging / Vechtzomp/pontjes?  

• Vechtdal ontdekkingsreis  

• Excursies via gidsennetwerk (arrangementenopbouw/vindbaarheid: denk ook 
aan www.getyourguide.nl).  

• Pieterpad  
 

3. Vitaliteit  

• Inclusie en toegankelijkheid > Loozensche Linie  

• Motorikpark Kotermeerstal/meer speelplaatsen voor minder validen. 

• Sluit aan op speerpunten Alfa College. Hoe studenten betrekken bij nieuw 
aanbod? Bijv. extra handen om mindervalide mensen te begeleiden. Gezonde 
snacks laten bereiden, bewegen met ouderen.  

• Vitaal Vechtdal 

• Fiets4daagse  

• Oplaadpunten elektrische fiets 

• Hoge nood toilet. 

• Gastvrijheid/rustpunten 

• Buiten spelen/buiten zijn. 

• Yoga 

• Anjerroute 

• Vechtpark trimbaan/wildwaterbaan 

• Mountainbikeroute 
 
 
 
 



 

Nieuwe ideeën: 

1. Streekproducten 

• Boerderijwinkel met biologische producten, eventueel met zelf geteelde 
groenten, fruit en kruiden  

• Kookstudio 

• Nieuw aanbod via Vechtdal Producten  

• Via scholen: met handen in de grond wroeten  

• Streekproductenmarkt in het centrum, ook in het Reestdal 

• Tour met zelfplukken 

• Gezonde producten > Weyco producten 

• Biodynamische moes-/pluktuin  

• Route langs producenten  

• Wijn? Kloostertuin  

• Proefpalen uitbreiden  

• Langste picknicktafel met streekproducten / Hardenberg Proeft  

• Bezorgservice streekontbijt/streekproducten voor meerdere 
recreatieondernemers (oplossing personeelstekort)  

2. Natuur 

• Oeververbinding tussen Loozensche Linie en Brucht  

• Rolstoel sportchallenge voor mensen met een beperking bij Loozensche Linie  

• Buitentheater bastion bij Loozensche Linie  

• Koppelen attractie aan (internationale) fiets- en wandelroutes: nieuwe thema’s, 
zichtbaarheid (online/IP), verdienmodel, bekendheid bij eigen medewerkers 

• Fietsroutes voor 1 dag a €1 

• Routing nieuwe landschap (bijv. na meandering Vecht en wat te doen met 
mountainbikers?)  

• Hardenberg Buiten met format i.r.t. thema’s  

• Ontwikkeling Engbertsdijkvenen  

• Nadenken over erfgoed (rijksmonumenten, Ommerschans, ..)  

• Geocache 

• Winterzwemmen  

• Themawandelingen  

• Facebookpagina Natuur in Hardenberg 
 

3. Vitaliteit  

• Blote voetenpad in de winter – icekids 

• Winterwandelingen – snertwandelingen-midwinterhoornwandeling  

• Bewust Vechtdal Netwerk (voor producenten en diensten die bewust zijn) 

• ’t Kraampje 

• Infopunt  

• Hardenberg in beweging  

• ‘Proeverij van aanbod’ 

• Wellness  

• Rust en bezinning (klooster sibculo, natuurgebieden, stilteweekend)  

• Happen en trappen, zelf gezonde producten verzamelen  

• Dag voor gehandicapten 

• Kinderen achter scherm weg 

• Beweeg/fitness routes. Beweegtuin 

• Health fest 



 

Open ideeën/opmerkingen: 

- Weekenden gaan wel goed, hoe de weken vullen? Door de week zakelijke markt? 
- Personeel is probleem waardoor bedrijven soms dicht moeten.  
- Afspraken horeca open. 
- Seizoenen veranderen tussen aanbieders. Voor groepsaccommodaties geldt bijvoorbeeld: 

meer potentie in zomer.  
- Marketing bundelen. Als bedrijf meer over de regio vertellen.  
- Banner van creatieve campagne ook toevoegen aan eigen kanalen. 
- Informatiepunt beter in the picture brengen. 
- Gasten beter de regio laten ontdekken via informatie bij recreatiebedrijven. 
- Aantrekkelijkheid van regio Hardenberg door gasten nog meer uit laten dragen. 
- Elke recreant of toerist als perfecte ambassadeur inzetten.  
- Lijst maken van interessante websites voor toeristen (tripadvisor, uit in NL etc).  
- Inzichtelijk maken vakantieperiodes van buitenlandse toeristen. 
- Belgische gast.  
- Duitse gast: bestaande regelingen in beeld. RVO exportsubsidie, Euregio, Das Andere 

Holland. Nagaan wat ondernemer tegenhoudt. Dagje DL leeft wel bij gast. 
Paasvakantie/herfstvakantie interessante vakantieperiodes DL.  

 


