
Sporten en bewegen in Zuidwest 
Drenthe

Een verbinding tussen sport, natuur en cultuur

Foto van Gijs Versteeg



Verenigd in de Stichting Toeristische Promotie 
Zuidwest Drenthe:

• Westerveld – St. Toeristische Promotie Westerveld
• De Wolden – Vereniging Tourist Info De Wolden 
• Midden-Drenthe – VTRB 
• Hoogeveen – TROP
• Meppel – Sportkoepel Meppel 



Werken samen met:

• Ondernemers uit de regio
• Sport en evenementenorganisatoren
• Natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten
• Marketing Drenthe / Recreatieschap Drenthe / Sport 

Drenthe
• Overheden zoals Provincie en gemeenten



Waarom grootste groene sportpark?

1. 13.600 hectare natuurgebied in regio
2. Steeds meer aandacht voor gezond leven
3. Sport verbindt
4. Buiten bewegen geeft extra dimensie
5. Voor elke doelgroep
6. Hele jaar door
7. Koppeling met cultuur, recreatie en horeca



Wat willen we bereiken?

Hoofddoel: 
Het genereren van extra toeristen en recreanten en het 
verhogen van de bestedingen

Resultaten:
1. Stijging bezoeken, bestedingen en overnachtingen
2. Versterken samenwerking
3. Versterken imago van de regio



De deelprojecten

1. Evenementen het hele jaar door, voor elke doelgroep
2. Bijzondere paden (fiets-, wandel- en hardlopen)
3. The Nature Game
4. (Lange afstand) route(s) door Zuidwest Drenthe
5. Een groot evenement

In de eerste fase wordt ingezet op punt 1 t/m 3. 



Deelproject Evenementen



Versterk elkaar

• Inventarisatie van alle sportevenementen en de 
organisatoren

• Bijeenkomst om kennis te maken en behoefte te peilen.
• Een evenementenkalender maken
• Samen efficiënter middelen inzetten op doelgroepen
• Duidelijke profilering van de regio



‘Verkopen’ door:

• Social media
• Websites (uitgaan van bestaande sites)
• Flyers
• Evenementenposters
• Etc.



Deelproject uit Fase II: Aanjagen evenement

• Bestaand evenement groot maken of een nieuw evenement 
opstarten bijv.
• Drenthe Games
• Thriatlon of mountainbikewedstrijd
• XRace

• Netwerk
• Samenwerking



Voorbeeld Ruinen-Echten

• Fietspad tussen 2 toeristische dorpen
• Pad is een beleving met: 
• Social Sofa’s
• Glow elementen op bomen
• Mountainbike sideway
• Ontwikkeling Horeca
• Herontdekking wachttoren uit koude oorlog



Deelproject bijzondere paden
Samen ideeën 
verzamelen

MTB

Herontdekken 
van cultureel 
erfgoed

Social



Ideeën van concrete deelprojecten

https://www.youtube.com/watch?v=ay-a9hf1axg

Deelproject                               The Nature Game

https://www.youtube.com/watch?v=ay-a9hf1axg


Drenthe krijgt een eigen versie van The Nature Game

• Outdoor game 
• Locatie specifiek
• Spannend 
• Educatief
• Voor 8 tot 12 jaar 



Deelproject Fase II Lange Afstandroute

• Bijzondere plekken
• Uitdagend
• Met goede voorzieningen onderweg
• Belevenissen onderweg 



Vragen

1. Wilt u aansluiten? 
2. Waar ziet u kansen? 
3. Heeft u tips? 
4. Wat kunnen we met elkaar afspreken? 

En heeft u nog vragen voor ons? 


