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InhoudInhoudBelang van clustering



InhoudInhoud

Mölke in Overijssel
vakantiepark – partycentrum - activiteiten



InhoudInhoud

Hoe bieden we onze gasten 
een betere vakantie-ervaring?
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Dagrecreatie en horeca

Kunst en cultuur

Overnachten



InhoudInhoud



Inhoud

De streek werd mooier



En ondernemers 
kregen wind in de zeilen



Het gebied 
werd ontwikkeld







Bestemmingsontwikkeling



Toeristische 
bestemming 
= cluster 
= ecosysteem



Het geheel van planten en dieren 

die van elkaar afhankelijk zijn om te overleven















Optimum



Principes van toeristische ecosystemen 

Maximalisatie  Evenwicht
Monocultuur  Diversiteit
Onafhankelijk  Wederzijds afhankelijk
Profiteren  Rentmeesterschap

BIJDRAGEN



Kenmerken van een ecosysteem

Resources: bewoners en bezoekers

Biodiversiteit: soortenrijkdom

Resilliance: veerkracht, hoe ga je om met ontwikkelingen van buiten af?

Biotoop: toeristisch cluster van samenhangende voorzieningen binnen een gebied

Inheems: functie die al jaren in het gebied actief en verbonden is

Exoot: magneetfunctie van buiten het gebied, footloose met natuurlijke vijanden

Invasief: exoot zonder natuurlijke vijanden die woekert

Monocultuur: beperkte soortenrijkdom gericht op beperkt aantal resources

Meltdown: ecosysteem is onherstelbaar vernietigd

Verschraling: te weinig toerisme



Instrumenten



Kinderdijk? 



Kinderdijk 







Waarvan 50% betalend

Viking River Cruises

Ca. 700.000 bezoekers

Kinderdijk 



Chinezen in Kinderdijk



Kinderdijk kent drie schaalniveaus



Niets doen? 
Kinderdijk bezwijkt

 Uurbezoek en selfietoerisme holt   
het gebied uit

 Leefbaarheid verder onder druk

 Parkeerproblemen

 Ongewenste vastgoedontwikkelingen

 Halen zonder brengen

 Exploitatiemaatschappij zou groei 
als doel nastreven?



Keuzes maken kan nu nog

Molengebied is in handen van de gemeenten - waterschap

En dorp is nog in handen van de bewoners



Toeristische iconen en leefbaarheid 
vormen een kwetsbaar huwelijk

Vastgoed

OnbewoondGeen grip op 
bezoekers-
stromen



En toch kan het 

Visitor-management

Storytelling en 
grip op 
bezoekersstromen

Bewuste 
positionering





Toerisme is een middel 
geen doel





Maatregelen voor Kinderdijk
vanuit ecosystemisch denken

 Ontkoppel logistiek, wonen en beleving – shuttle en betaald parkeren

 Versterk grip op openbare ruimte – logies en branchering 

 Kies voor betaalde toegang – yield en tijdsslots

 Stop met marktpartijen die alleen halen – aanspreken en bijdragen  

 Slagvaardig bestuur op alle niveau – wederzijds afhankelijk

 Storytelling internationaal niveau – herpositioneren



Strategische kader



Strategische kader

Ongebreidelde groei

Verwatering 
van eigendomTouroperator 

monopolie

Vastgoed 
monopolie

Plat vermaak

Massa

Irritatie
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Ongebreidelde groei

Verwatering 
van eigendomTouroperator 

monopolie

Vastgoed 
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Plat vermaak

Massa
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Daarbinnen is voldoende speelruimte

1 2 3



Ongebreidelde groei

Verwatering 
van eigendomTouroperator 

monopolie

Vastgoed 
monopolie

Plat vermaak

Massa

Irritatie
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Om inhoudelijke keuzes te maken





1. Toeristisch icoon van 750 jaar watermanagement



2. De strijd tegen het water met geloof hoop en liefde

Beleef de heroïek van het 
ontstaan van Holland 
in een nieuw toe te voegen 
museale en theatrale beleving



3. Authentiek Kinderdijk middenin de Hollandse delta



Iedere poging strandde tot nu toe

Nu consensus in politiek en samenleving 

Uitvoeringsprogramma wordt gemaakt

Gemeente koopt panden op bij gebiedsentree



Lessen voor professionals

 Rolverdeling tussen expert-adviseur en bestuurlijk-procesadviseur

 Gedreven kernteam

 Logisch verhaal met échte keuzes 

 Belangen-niveaus verbinden: koffie drinken en soep eten
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 Ecosysteem-maatregelen zorgden voor doorbraak: 
• Optimum =   leefbaarheid bevorderen

• Bijdragen =   marktpartijen aanspreken

• Diversiteit =   herpositioneren van verhaal, product en markt

• Wederz. afh. =   governance (stuurgroep-stichting)
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