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Het Drenthepad

• Oudste streekpad van Nederland
• Nivon
• Iconische langeafstandsroute langs 

kenmerkende landschappen, dorpen en 
natuur in Drenthe, met 3 nationale parken

• 18 etappes en 329 kilometer lang 
• Ruggengraat Drentse 

wandelknooppuntennetwerk



Themabijeenkomst Wandelplatform Drenthe:
• Wandelen is populair (mede door corona)
• Wandelaars die het pad lopen zijn lovend 

over het pad
• Het Drenthepad past in de positionering 

‘Drenthe Oerprovincie van Nederland’

• Vraag: Welke kansen zijn er om het pad 
een beter podium geven ten behoeve van 
toerisme en recreatie?

Aanleiding



• Initiatief Recreatieschap Drenthe
• Focus: informatie/promotie en laaghangend 

fruit productontwikkeling
• Duurzaam: let op balans economie, ecologie 

en leefbaarheid
• De opdracht verstrekt aan Mascini Marketing

Kansenverkenning



Aanpak

1. Bureauonderzoek
2. Brainstorm sleutelpersonen
3. Enquête Drenthepad wandelaars



Feiten en cijfers LAW
• 1,2 miljoen langeafstandswandelaars
• 32,1 miljoen langeafstandswandelingen (≥ 15 km)
• 4,5 miljoen via LAW routes en streekpaden
• Besteding € 6,85 p.p. per wandeling (2016) en 

€ 230,- p.p. per wandelvakantie 2-4 dagen (2021)

• In Drenthe 2% totaal LAW-wandelingen: indicatie
beperkt gebruik Drenthepad, in vergelijking met 
LAW routes en streekpaden in andere gebieden

De meest recente gedetailleerde cijfers, wel voornamelijk uit 2016



Doelgroepen LAW in 
Drenthe

• Welke doelgroepen hebben interesse 
in LAW-wandelingen?

• Is er een match met de focus van 
Marketing Drenthe?

• Match met Inzichtzoeker en in 
mindere mate met Verbindingszoeker

LAW

LAW

LAW
(LAW)



Natuurbeleving 
Inzichtzoeker?
• Liever wandelen dan fietsen
• Lopen langer dan gemiddeld: 1-2 uur
• Op een ideale dag nóg langer 
• Vogels en wild spotten, een  

bezoekerscentrum en een uitkijkpost
• Houden van oernatuur
• Half of onverharde, smalle paden

Verbindingszoeker houdt hier ook wel van, 
wandelt minder lang



Enquête onder 
wandelaars Drenthepad 

• Indicatief onderzoek
• 102 reacties
• met name uit Noord Nederland 



Brainstorm sleutelpersonen 
over:

• Betrokkenheid sector en spin off
• Doelgroepkeuzes
• Informatievoorziening
• Bereikbaarheid startlocaties
• Zichtbaarheid Drenthepad
• Extra beleving op route - noodzaak?
• Evenementen aan Drenthepad koppelen? 
• Promotiekansen



Uitkomsten

• Kwaliteit Drenthepad is al prima, wandelaars zijn 
lovend over het pad!

• Er zijn kansen voor een groter podium voor extra 
bekendheid en zichtbaarheid & enkele praktische 
verbeterpunten 

• Zo zorgen dat meer liefhebbers van langeafstands-
wandelingen, landschap en natuur het pad lopen ->
• Dit zorgt voor economische spin off in de regio 
• Drenthe nog meer op de kaart als wandelprovincie
• Vergroten trots op Drenthe (inwoners)



Aanbevelingen
• Informatievoorziening online op orde maken
• Bewegwijzering kan nog beter
• Aansluiting horeca op bepaalde start/eindpunten
• Organiseren meer betrokkenheid ondernemers
• Drenthepad meer zichtbaar in openbare ruimte
• Optimaliseren promotie via Drenthe(.nl) voor 

doelgroep langeafstandswandelaars/inzichtzoeker
• Extra bankjes incl.kunstbankjes - bepaalde etappes 
• Bezoek spreiden over de regio en de seizoenen
• Veel LAW wandelaars doorgaans geen behoefte 

aan grote evenementen / extra beleving onderweg



Kansen voor promotie

Grote vijver langeafstandswandelaars om te 
enthousiasmeren! (1,2 miljoen)

• Advies: geen nieuwe doelgroepen, focus op 
bestaande groep langeafstandswandelaars

• Zet in op vergroten van het marktaandeel 
van het bestaande product (Drenthepad) in 
de bestaande markt van langeafstands-
wandelingen



Voorbeeld Canada rode stoelen 
op bijzondere plaatsen



Aandachtspunten voor 
een vervolg
• Coördinatie uitvoering (veel partijen!)
• Nog meer inzicht in huidige betrokkenheid bij 

ondernemers en kansen die zij zien
• Verdieping kennis van potentiële wandelaars
• Vervoer naar startpunten 
• Communicatie begaanbaarheid tracés in natte 

seizoenen
• Meet de effecten als aanbevelingen worden 

uitgevoerd 




