Punt 4 uit het provinciaal programma:

4. Recreatie en toerisme:
van stroomdal naar droomdal
Toerisme en recreatie zijn in het toekomstbeeld belangrijke
economische factoren in het gebied. Zij dragen elk bij aan de
werkgelegenheid en aan de inkomensvorming, mede dankzij
veel afgeleide werkgelegenheid.
De bijzondere natuur, het karakteristieke landschap, de rust
en de ruimte zijn belangrijke kurken waarop de recreatie en
het toerisme drijven.
In het Nationaal (beek- en esdorpen) Landschap wordt op
een verstandige manier gebruikgemaakt van de economische
potentie van deze kwaliteiten. De sector zorgt zo voor
draagvlak voor de bescherming en de ontwikkeling van
natuur, cultuur en landschap. Bezoekers kunnen op diverse
bijzondere manieren kennis nemen van unieke aspecten van
het Drentse Aa-gebied waarbij de beleving van het water,
het beekdalsysteem, het unieke landschap, het traditionele
landgebruik en de dorpen centraal staat.
Er zijn vormen van beleving mogelijk voor verschillende
doelgroepen. Van jong tot oud, van ontspannen vormen van
beleving tot educatieve vormen van beleving. Maar zeker ook
spannende en avontuurlijke vormen van beleving. Het
Nationaal (beek- en esdorpen) Landschap biedt hiervoor
unieke mogelijkheden en staat inmiddels in heel Nederland
bekend als een gebied waar men de rust en ontspanning kan
vinden om tot zichzelf te komen. Mond tot - mond reclame is
hiervan een belangrijke oorzaak. Iedereen komt thuis met
enthousiaste verhalen van wat hij/zij heeft meegemaakt in
het gebied. Veel verblijfsrecreanten elders in het noorden
van Nederland nemen het Nationaal (beek- en esdorpen)
Landschap als dagtocht in hun programma op.

Zowel toeristische ondernemers, boeren, natuurbeheerders
als overheden hebben dit mogelijk gemaakt door in hechte
samenwerking innovatieve toeristische producten te
ontwikkelen waarbij men een gemeenschappelijke visie heeft
ontwikkeld op het aanbieden van vormen van beleving in het
beekdallandschap. De bezoeker merkt dit op subtiele wijze;
waar hij zich ook bevindt in het gebied en welke activiteit
hij/zij ook onderneemt: van natuurgebied tot
cultuurlandschap tot op de camping, het pension, de
boerderij of het hotel waar hij of zij verblijft. Door het
aanbieden van dergelijke eigentijdse professionele producten
(aanbieden van belevingen) is duidelijk meerwaarde
verkregen waarvoor een goede prijs kan worden gevraagd.
Er is ruimte voor meer dagrecreanten vanuit de omgeving en
voor meer overnachtingen.
Streefbeeld
Er is op middellange termijn voldoende sociaal- economische
kennis beschikbaar over recreanten en toeristen die het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap bezoeken.
Recreatiestromen worden met enige regelmaat gemonitord.
Het is bekend welke wensen bezoekers en niet-bezoekers van
het gebied hebben. Uitwerking van het toekomstbeeld vindt
plaats via een thematische uitwerking van:
• Bereikbaarheid en ontsluiting
• Stimuleren van dagrecreatie
• Wandelen: recreatief, LAW (Pieterpad), Nordick
Walking, joggen
• Fietsen: recreatief, wielrenners, ATB
• Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie
• Tegengaan permanente bewoning van
recreatiewoningen en stacaravans
• Gebiedspromotie
• Nieuwe toeristische producten en activiteiten

