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Hilversum, 22 april 2020 
 
 
Geachte heer Dijkstra, 
 

Hierbij hebben wij het genoegen u de rapportage aan te bieden aangaande de quick-scan van 
de marktpotentie voor hotelontwikkelingen in de gemeenten Meppel, De Wolden en 
Westerveld. De quick-scan is uitgevoerd conform ons voorstel d.d. 2 mei 2019 dat schriftelijk 
door u is bevestigd d.d. 20 juni 2019. 
 
Alhoewel de in het rapport opgenomen schattingen met zorg zijn opgesteld op basis van ons 
onderzoek en de informatie welke op het moment van de studie aan ons ter beschikking werd 
gesteld, kunnen wij geen garanties geven voor de realisatie ervan. Geen rekening is gehouden 
met de gevolgen van mogelijke verstoringen voortkomende uit wijzigingen in het politieke of 
economische beleid in Nederland, de rest van Europa of elders. Zoals gebruikelijk met betrekking 
tot marktonderzoek dienen onze conclusies te worden beschouwd als geldig voor een beperkte 
tijdsperiode en dienen ze te worden onderworpen aan regelmatige herziening. 
 
Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de voorlichting aan onze cliënten en voor hen 
betrokken partijen. Het is niet toegestaan dat deze rapportage wordt gepubliceerd, 
overgenomen of geciteerd, noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, anders dan door 
Recreatieschap Drenthe, gemeente Meppel, gemeente De Wolden of gemeente Westerveld.  
 
Wij hebben de samenwerking met u bij de voorbereiding van dit rapport bijzonder op prijs 
gesteld en zijn gaarne bereid nadere toelichting te geven. 
 
 
Hoogachtend, 

HORWATH HTL 

 

 
 
Drs. Ewout G. Hoogendoorn  
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Samenvatting 

Meppel, Westerveld en De Wolden zijn drie gemeenten in het zuidwesten van de provincie 
Drenthe. De drie gemeenten vormen, samen met de gemeente Hoogeveen, de regio Zuidwest-
Drenthe. De gemeenten hebben een decentrale ligging ten opzichte van de Randstad, maar zijn 
per auto goed te bereiken vanaf zowel de verschillende Nederlandse grote steden als de grens 
met Duitsland. Per openbaar vervoer is de gemeente Meppel makkelijker te bereiken dan de 
andere twee gemeenten, deze beschikken namelijk niet over een treinstation. Zowel de 
gevarieerde en natuurrijke omgeving als de kleinstedelijke allure binnen de gemeentelijke 
steden zorgen voor een breed scala aan mogelijkheden binnen het toeristische segment. De 
zakelijke markt blijkt echter minder aanwezig binnen de gemeenten, met relatief weinig grote 
bedrijven die hotelvraag genereren. De drie gemeenten zijn onderdeel van de COROP-regio 
Zuidwest-Drenthe. 
 
In totaal komt naar verwachting 98% van de totale inkomende nachten uit Europa. Met name 
Duitsland blijkt een belangrijke herkomstmarkt te zijn, deze zorgt voor circa twee derde van het 
aantal inkomende overnachtingen binnen Drenthe. Vakantieparken lijken een populairder 
product dan hotels te zijn binnen de provincie, naar verwachting komt dit met name door de 
verschillende natuurparken in de directe omgeving. Binnen de gemeente Meppel wordt veel 
dagbezoek aangetrokken door de diverse jaarlijkse evenementen, daarnaast richten de 
hotelondernemers hun vestigingen vooral op de Giethoornse markt. Binnen de gemeenten De 
Wolden en Westerveld richten ondernemers hun verblijven meer op de natuur, er zijn dan ook 
relatief veel vakantieparken binnen deze gemeenten. De gemeenten zijn redelijk actief in de 
stads- en gebiedsontwikkeling, de initiatieven zijn vooral gericht op de natuur recreatie binnen 
de gemeenten.  
 
Terwijl in de provincie Drenthe sprake is van schaalvergroting, is in de COROP-regio juist sprake 
van schaalverkleining. Ook beschikken de accommodaties binnen de regio over een gemiddeld 
lager aantal kamers dan in de totale provincie. Binnen de regio zijn dit er gemiddeld circa 12 
kamers per hotel en binnen de provincie is dit gemiddelde 19.  Wanneer wordt gekeken naar 
het aanbod binnen de gemeenten blijkt dat er in Meppel en De Wolden vooral particuliere 
hotelexploitaties met een laag aantal hotelkamers zijn. Ongeveer 75% van het totale aanbod 
binnen de drie gemeente bevindt zich dan ook in de gemeente Westerveld. Dit percentage 
wordt met name veroorzaakt dankzij enkele grotere hotels zoals Hotel Brinkzicht in Vledder (50 
kamers) en Fletcher Hotel De Borken (42 kamers) en Van der Valk Hotel Spier-Dwingeloo in 
Dwingeloo (110 kamers). De 6 toekomstige hotelplannen binnen en rondom de gemeenten zijn 
vooral gericht op bedienen van het luxere segment binnen de regio.  
   
De hotels binnen de regio laten een sterke seizoensgevoeligheid zien, dit komt voor een groot 
deel omdat het toerisme afhankelijk is van de omliggende natuur en bezoekers uit Giethoorn. 
De gemiddelde bezettingsgraad van de hotels in de drie gemeenten is vergelijkbaar aan het 
gemiddelde van Noord-Nederland. De gemiddelde kamerprijs in de gemeenten ligt echter een 
stuk lager. In de afgelopen 5 jaar is de gemiddelde bezettingsgraad jaarlijks met 2% toegenomen, 
de gemiddelde kamerprijs met 5% en de gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer met 7%. 
De gemiddelde bezettingsgraad binnen de drie gemeenten in 2019 bedroeg 66% en de 
gemiddelde kamerprijs €68. 
 
In de regio zijn verschillende initiatieven voor hotelontwikkelingen geïnventariseerd, van relatief 
kleinschalige uitbreidingen bij bestaande hotels, tot grotere potentiële hotelontwikkelingen in 
Meppel en Diever. Daarnaast is in de marktanalyse een potentiële behoefte gesignaleerd aan 
kleinschalige, luxe boutiquehotels van circa 15-25 kamers. 
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De vraag naar hotelkamers is in 2020 wereldwijd sterk gedaald als gevolg van de coronacrisis. 
De impact op de langere termijn is nog onduidelijk, en zal sterk afhankelijk zijn van het verloop 
van de pandemie en de invulling en duur van de maatregelen die van overheidswege zijn 
afgekondigd. De mogelijke impact, herstel en hernieuwde groei van de vraag naar hotelkamers 
na afloop van de crisis zijn uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s. 
 
Uitgaande van het op dit moment meest realistische scenario omtrent de verwachte groei in de 
regionale vraag naar hotelovernachtingen, is er naar verwachting tot 2030 marktruimte voor 
125 hotelkamers. Doordat de verschillende bekende en potentiële hotelontwikkelingen in de 
drie gemeenten voor een deel ook een duidelijke eigen vraag zullen kunnen genereren, bovenop 
de gesignaleerde marktruimte, is er tot 2030 naar verwachting voldoende potentie voor circa 
200 hotelkamers.  
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1 Achtergrond en methode van aanpak 

1.1 Achtergrond 

Meppel, Westerveld en De Wolden zijn drie gemeenten in het zuidwesten van de provincie 
Drenthe. De drie gemeenten vormen, samen met de gemeente Hoogeveen, de regio Zuidwest-
Drenthe. Zuidwest-Drenthe wordt gekenmerkt haar centrale ligging te midden van drie Nationale 
Parken en het Natura 2000 gebied Holtingerveld, met onder meer de hunebedden. De gemeenten 
zijn alle drie aangesloten bij het Recreatieschap Drenthe, met als missie het ondersteunen en 
ontwikkelen van de recreatief-toeristische sector. De huidige hotelmarkt omvat bijna 40 hotels, 
waaronder 4 hotels in Meppel, 8 in De Wolden en 25 in Westerveld. 
 
In 2010 heeft de gemeente Meppel door Horwath HTL een quick-scan laten uitvoeren van de 
marktpotentie voor hotelontwikkelingen in Meppel. Uit de quick-scan bleek dat de hotelmarkt van 
Meppel relatief klein was, met een beperkt aanbod en een beperkt aantal overnachtingen. Wel 
werd geconcludeerd dat de vraag zou kunnen stijgen door onder meer de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van Drenthe, en verder gestimuleerd zou kunnen worden door de ontwikkeling van 
een middelgroot, professioneel hotel in Meppel. 
 
Om partijen te kunnen informeren, heeft de gemeente Meppel behoefte aan een update van de 
eerdere quick-scan. Omdat de vraag ook speelt bij De Wolden en Westerveld, was het wenselijk de 
studie uit te breiden met deze gemeenten. Aan de hand van bureauonderzoek is een update 
verzorgd van het in 2010 uitgevoerde onderzoek en is het uitgebreid naar het regionale niveau 
van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld. Er is een site visit uitgevoerd aan de 
relevante gebieden, waarbij ook is gesproken met verschillende stakeholders binnen de regio. 

1.2 Methode van aanpak 

In deze rapportage zijn de resultaten van de beoordeling en uitwerking beknopt gerapporteerd, 
waarbij de informatie zo veel mogelijk is weergegeven in figuren en tabellen. De quick-scan 
omvat de volgende onderdelen: 

• Management samenvatting 

• Omgevingsanalyse 

• Aanbodanalyse  

• Vraaganalyse  

• Marktruimtebepaling 
 
Omgevingsanalyse 
Er is een beeld geschetst van de relevante ontwikkelingen in Meppel, De Wolden en Westerveld. 
Specifieke aandacht is besteed aan ontwikkelingen inzake de infrastructurele, demografische, 
economische en toeristische kenmerken van de regio die van belang zijn voor de lokale 
hotelmarkt. Daarnaast zijn relevante ontwikkelingsplannen in en om de gemeenten 
geanalyseerd.   
 
Aanbodanalyse 
In de aanbodanalyse is eerst de ontwikkeling van de hotelmarkt in Nederland en de provincie 
Drenthe sinds 2010 in kaart gebracht. Ook is de ontwikkeling van het hotelaanbod beschreven 
in enkele regio’s die van vergelijkbare omvang zijn als de regio Zuidwest-Drenthe. Vervolgens is 
een beknopt overzicht gegeven van de bestaande hotels in Meppel, De Wolden en Westerveld, 
met betrekking tot de volgende onderwerpen: aantal hotelkamers, specifieke kenmerken en 
faciliteiten, kwaliteitssegmentatie en locatie. Ook is een overzicht gegeven van de bekende 
recente en toekomstige hotelinitiatieven in de drie gemeenten en in de omgeving.  
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Vraaganalyse 
De analyse van de vraagzijde van de hotelmarkt bestaat uit een analyse van de historische en 
huidige vraag en verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen van de vraag. In 
deze analyse zijn ontwikkelingen sinds 2010 aangegeven van aantallen gasten en 
overnachtingen enerzijds en gemiddelde bezetting en kamerprijzen anderzijds. Ook hier zijn 
gegevens over Meppel, De Wolden en Westerveld vergeleken met landelijke en provinciale 
gemiddelden. Aanvullend is aandacht besteed aan de verdeling van hotelvraag over diverse 
doelgroepen en zijn nieuwe groeiverwachtingen van de hotelvraag per doelgroep opgesteld. 
 
Marktruimtebepaling 
Aan de hand van de uitkomsten van de analyses van omgeving, aanbod en vraag is een analyse 
gegeven van de ruimte op de hotelmarkt in Meppel, De Wolden en Westerveld. Een belangrijke 
leidraad hierbij vormt de kwantitatieve analyse van het hotelaanbod in regio’s van een 
vergelijkbare omvang, alsmede de analyses van de ontwikkelingen in de vraag en aanbod in de 
omgeving. Rekening houdend met de kenmerken en kwaliteiten van de gemeenten zelf, is een 
advies geformuleerd ten aanzien van de mogelijke kwalitatieve invulling van de marktruimte in 
elk van de gemeenten, inclusief de overwegingen ten aanzien van locatie, ligging, uitstraling, 
omvang en faciliteiten. 
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2 Omgevingsanalyse 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de relevante ontwikkelingen in Meppel, De Wolden 
en Westerveld. Specifieke aandacht is besteed aan ontwikkelingen inzake de infrastructurele, 
demografische, economische en toeristische kenmerken van de regio die van belang zijn voor 
de lokale hotelmarkt. Daarnaast zijn relevante ontwikkelingsplannen in en om de gemeenten 
geanalyseerd. 

2.1 Ligging en bereikbaarheid 

Onderstaande figuur toont de ligging van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld in 
het noorden van Nederland en in het zuidwesten van de provincie Drenthe. Ten opzichte van 
het economische centrum van Nederland, de Randstad, hebben de drie gemeenten een 
decentrale ligging. Wel ligt Meppel op de zuidelijke grens van de regio Noord-Nederland, 
bestaande uit Groningen, Friesland en Drenthe, en vormt hiermee een poort naar het noorden 
van Nederland. Samen met de gemeente Hoogeveen vormen de gemeenten de COROP-regio1 
Zuidwest-Drenthe. De regio is aangrenzend aan de provincies Friesland en Overijssel. Ook zijn 
de drie gemeenten lid van de regio Zwolle, de 4e economische topregio van Nederland.  
 
Figuur 1. Ligging Meppel, De Wolden en Westerveld in Drenthe 

  
Bron: Horwath HTL 

 
De drie gemeenten zijn via het Nederlandse snelwegennetwerk goed verbonden. De gemeente 
Meppel ligt ten noordwesten van de autosnelweg A28 die Meppel in het zuidoosten met Zwolle 
verbindt (circa 30km) en in het noordoosten met Assen (circa 50km). De A28 gaat in het oosten 
over op de A37, waarmee een goede verbinding is gerealiseerd met Emmen (circa 60km). De 
A32, die in Meppel begint, verbindt Meppel met Leeuwarden in het noordwesten (circa 70km). 
2 Zuidwest Drenthe ligt op circa 1,5 uur rijden van de randstad en aangrenzend aan het Duitse 
Nordrhein Westfalen. 
 

 
1 Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. 
Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie 
Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma. 
2 Bron: Google Maps 

De Wolden 
Meppel 

Westerveld 

\ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Autosnelweg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_28
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Via Meppel kunnen de gemeenten De Wolden en Westerveld worden bereikt, zoals via de 
eerdergenoemde A32. De snelweg A28 loopt dwars door De Wolden heen richting Hoogeveen. 
De provinciale weg N371 verbindt Meppel met Assen en doorkruist de gemeente Westerveld.  
Daarnaast beschikt Meppel over een NS-station waar meermaals per dag treinen stoppen op 
trajecten van en naar Amersfoort, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Schiphol en Zwolle en 
tussengelegen stations.3 De Wolden en Westerveld beschikken niet over een treinstation. 
 
Meppel, gelegen aan de samenkomst van Meppelerdiep en Drentse Hoofdvaart, is bovendien 
bereikbaar voor schepen tot circa 3.000 ton. De gemeente beschikt over de meest landinwaarts 
gelegen zeehaven van Noord-Nederland en heeft een belangrijke containerterminal4. Via het 
Meppelerdiep zijn de havens aangesloten op het landelijk hoofdvaarwegennet. Ook de 
recreatievaart biedt in Meppel en omgeving goede mogelijkheden.5 Zo heeft Meppel een 
recreatiehaven waar aangelegd kan worden om zowel gebruik te maken van stroom als 
waterpunten door circa 7.500 passanten. 
 
De gemeente De Wolden heeft een gevarieerd landschap met veel landbouwgebieden, 
beekdalen, stuwwallen en esdorpen. Binnen de gemeente zijn meerdere bosrijke gebieden met 
fiets- wandel- en ruiterpaden te vinden.6 De gemeente Westerveld is omringd door drie 
bosgebieden, en de bossen Drents-Friese Wold en Dwingelderveld zijn zelfs nationale parken. 
Het derde bos bij Havelte wordt gebruikt voor militaire oefeningen. 7 

2.2 Bevolking en werkgelegenheid 

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste kengetallen weer met betrekking tot de 
demografie en werkgelegenheid in de regio Zuidwest-Drenthe en de drie gemeenten ten 
opzichte van het land en de provincie. Hieruit blijkt dat Meppel een relatief hoog aandeel 
beroepsbevolking heeft en daarom vooral kan worden gedefinieerd als werkgemeente. Met de 
omvang en de locatie zoals eerder omschreven, is Meppel een kleine tot middelgrote 
plattelandsgemeente. Binnen dit kader heeft de gemeente een kleinstedelijke allure vanwege 
de centrumfunctie die zij onder meer met betrekking tot werkgelegenheid in regionaal opzicht 
vervult8. De stad Meppel is verreweg de grootste kern van de gemeente met circa 85% van het 
gemeentelijke inwonersaantal. 9 
 
De gemeente De Wolden is een relatief kleine gemeente met een relatief grote beroepsbevolking. 
De gemeente Westerveld heeft relatief een iets kleinere beroepsbevolking. Met 3,8% was de 
werkloosheid in Meppel in 2018 gemiddeld. In de gemeenten De Wolden en Westerveld was de 
werkloosheid met respectievelijk 3,0% en 3,1% relatief laag. 

 
  

 
3 Bron: Website Nationale Spoorwegen 
4 Bron: Gemeente Meppel 
5 Bron: Website Gemeente Meppel 
6 Bron: Website Gemeente De Wolden 
7 Bron: Geheugen van Drenthe  
8 Bron: Gemeente Meppel 
9 Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek 



 
 

Rapportage quick-scan marktpotentie hotelontwikkelingen Meppel, De Wolden en Westerveld                            11 

Tabel 1. Demografie & werkgelegenheid Meppel, De Wolden en Westerveld vergeleken 
 Bevolking, 2019 Beroepsbevolking t.o.v. 

bevolking, 2018 
Werkloosheid, 2018, in % 

Nederland 17.282.753 53% 3,8 

Provincie Drenthe 492.167 51% 3,9 

COROP Zuidwest-Drenthe 132.684 51% 3,5 

Gemeente Meppel 33.564 54% 3,8 

Gemeente De Wolden 24.110 67% 3,0 

Gemeente Westerveld 19.348 47% 3,1 

Bronnen: Statline - Centraal Bureau voor de Statistiek  
 

Zoals is te zien in de volgende tabel heeft de sector zorg verreweg het grootste aandeel in de 
werkgelegenheid qua aantal banen. Deze wordt gevolgd door de sectoren handel en deze weer op 
afstand gevolgd door gelijke marktaandelen van de sectoren industrie en zakelijke diensten. Circa 
11% van het aantal banen (21% van het aantal vestigingen) in de regio Zuidwest-Drenthe wordt 
gerekend tot de zakelijke dienstverlening, doorgaans een van de belangrijkste zakelijke 
vraaggeneratoren in de hotellerie. De gemeente Westerveld behoort tot de 10 grootste 
plattelandsgemeenten van Nederland. 
 
Tabel 2. Werkgelegenheid Zuidwest-Drenthe per sector  

Sector Vestigingen Banen 

 #  % #  % 

Landbouw en visserij 1.220 10% 2.920 5% 

Industrie 510 4% 8.400 13% 

Nutsbedrijven 30 0% 600 1% 

Bouw 1.240 10% 4.020 6% 

Handel 2.250 19% 11.130 17% 

Vervoer en opslag 260 2% 2.210 3% 

Horeca 480 4% 2.940 5% 

Informatie en communicatie 400 3% 1.290 2% 

Financiële instellingen 110 1% 1.770 3% 

Zakelijke diensten 2.440 21% 7.380 11% 

Overheid 20 0% 3.360 5% 

Onderwijs 490 4% 3.690 6% 

Zorg 1.170 10% 12.620 20% 

Overige diensten 1.220 10% 2.330 4% 

Totaal 11.840 100% 64.650 100% 

Bron: LISA 2018 

De werkloosheid binnen Nederland zal naar verwachting toenemen door COVID-19, zo blijkt uit 
verschillende scenario’s van het CPB dat de economische impact dermate groot zal zijn dat de 
nationale werkloosheid kan stijgen tot tussen de 4,5% en 9,5%. 10 

2.3 Economische groei 

Meppel kwam in de zestiende eeuw tot bloei vanwege de turfafgravingen in Noord-Nederland. 
De stad was bovendien een belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbinding met de Drentse 
Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart aan de ene kant en het Meppelerdiep aan de andere kant. 
In het verleden waren landbouw en scheepsbouw dan ook een belangrijke bron van inkomsten 
voor Meppel. Tevens had de markt een belangrijke regionale functie waar vele producten via de 
beurtvaart binnenkwamen en verkocht of doorgevoerd werden. Aanvullend op deze 
handelsgeest heeft Meppel vanouds een centrumrol vervuld in drukkerij, grafische industrie en 
uitgeverswezen. Er zijn nog steeds drukkerijen en een aantal uitgevers gevestigd en Meppel 
heeft een eigen nieuwsblad.11  

 
10 Bron: CPB – Scenario’s voor economische gevolgen coronacrisis d.d. maart 2020 
11 Bron: Website Gemeente Meppel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drentse_Hoofdvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drentse_Hoofdvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogeveense_Vaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meppelerdiep
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Binnen de gemeente Westerveld is het aandeel 60-plussers in de periode tussen 2005 en 2018 
gestegen van circa 5.000 naar circa 7.000 personen. Binnen de gemeente Westerveld waren er 
in 2018 circa 9.360 arbeidsplaatsen en waren de meeste mensen werkzaam binnen het segment 
overheidszaken (2.300 personen). 12 In 2017 was ongeveer 19% van de beroepsbevolking binnen 
Westerveld werkzaam binnen de recreatiesector. Desalniettemin wordt Westerveld gezien als 
een plattelandsgemeente en bestaat de gemeente naar verwachting uit circa 56% agrarisch 
terrein, en 38% uit bos en open natuurlijk terrein.  
 
In de gemeente De Wolden zijn verreweg de meeste mensen werkzaam in de gezondheids- en 
welzijnszorg. De sectoren handel en verhuur diensten lieten in de afgelopen jaren een sterke 
stijging zien in het aantal banen. Binnen het economisch actieplan van de gemeente De Wolden 
wordt specifiek ingegaan op deze sectoren. De gemeente zal zich in de komende jaren richten 
op de detailhandel door de winkelcentra te verbeteren en aantrekkelijk te maken voor toeristen. 
De werkzaamheden binnen het toerisme en recreatieve sector zullen zich vooral richten op het 
aantrekkelijk maken va de Vitale Recreatieparken De Wolden.  
 
In totaal telt Meppel tegenwoordig zes bedrijventerreinen, sommige met diverse onderdelen: 
Blankenstein, Nijeveen/Spijkerserve, Noord I en II, Oevers A tot en met E, de Oude Vaart en 
Rogat. De traditionele natte bedrijventerreinen de Oude Vaart en Oevers A, B en C liggen aan 
weerszijden van een hoofdvaarweg. Op het nieuwere bedrijventerrein Oevers D zijn kavels met 
een eigen aanlegkade beschikbaar, waarmee het bij uitstek geschikt is voor de vestiging van 
watergebonden bedrijven. Qua omvang heeft Meppel de grootste haven van Noord-
Nederland.13 De gemeente Westerveld beschikt over vijf bedrijventerreinen, Moersberger Erven 
in Nijensleek, Het Vossenland en De Wringen in Dieverbrug, Nijverheidsweg in Dwingeloo en 
Oeveraseweg in Havelte. In gemeente De Wolden zijn drie bedrijventerreinen. Ruinerwold is 
recent uitgebreid en afgerond. De twee andere bedrijventerreinen bevinden zich in Zuidwolde 
en Ruinen. 14 
 
Een belangrijke indicator van de economische ontwikkeling in een regio is de groei van het bruto 
nationaal product (BNP). In onderstaande tabel staat een overzicht van de economische groei in 
Nederland, de provincie Drenthe en de regio Zuidwest-Drenthe, waartoe Meppel, De Wolden 
en Westerveld behoren. Het toont dat de economische groei in Drenthe en de regio Zuidwest-
Drenthe lager is dan gemiddeld in Nederland. Wel ontwikkelt de regio Zuidwest-Drenthe zich 
relatief goed binnen de provincie. Zowel in de provincie als in de regio lijkt sprake te zijn van een 
grotere conjunctuurgevoeligheid dan gemiddeld in Nederland. De groeicijfers in de tabel 
illustreren ook duidelijk de moeilijkheden van de meest recente economische recessie in 2009 
en de opbouw en positievere cijfers in de navolgende jaren.  
 
Tabel 3. Ontwikkeling economische groei, bbp, in % 
 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18* Gem.  

’09-‘18** 
Gem.  

’14-‘18** 

Nederland  -3,8 1,4 1,7 -1,1 -0,2 1,4 2,3 2,2 2,9 2,7 1,0 2,3 

Drenthe (PV) -4,4 -1,2 1,2 -1,5 -1,5 2,2 1,2 -0,3 2,3 1,9 0,0 1,5 

Zuidwest-Drenthe (CR) -5,7 0,4 4,8 -2,7 -1,0 3,0 0,9 -1,5 2,7 2,9 0,4 1,6 

Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek  
* voorlopige cijfers                                                   
** gemiddelde jaarlijkse groei 

 

 
12 Bron: DNA Gemeente Westerveld 
13 Bron: Website Gemeente Meppel 
14 Bronnen: Website Gemeente De Wolden en website Gemeente Westerveld 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent COVID-19 is de toekomstige economische groei 
op zowel korte als lange termijn lastig te voorspellen. Het CPB verwacht in 2020 een krimp van 
de Nederlandse economie met als bandbreedte 1,7% tot 7,7%. In geval van het slechtste 
scenario wordt uitgegaan van een herstel van de economie in de tweede helft van 2021 met als 
uitkomst een verdere economische krimp tot 9,9%. Tot op heden is weinig bekend over de 
precieze effecten van het coronavirus op de wereldwijde economie, en zullen deze voor een 
groot deel afhankelijk zijn van de restrictieve maatregelen van alle overheden. 15 

2.4 Toerisme 

Zuidwest Drenthe wordt gekenmerkt door haar centrale ligging te midden van drie Nationale 

Parken (Nationaal Park Drents Friese Wold, Nationaal Park Dwingelderveld en Nationaal Park 

Weerribben Wieden) en het Natura 2000 gebied Holtingerveld met de hunebedden, kenmerken 

uit de ijstijd en bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog. Zuidwest Drenthe omvat ook 

voormalige “vrije kolonies” van de Maatschappij van Weldadigheid, gesticht in 1818-1822, die 

dankzij hun geschiedenis en het bijzondere landschap zijn genomineerd voor de UNESCO 

Werelderfgoedstatus. Zuidwest Drenthe heeft twee middelgrote steden Hoogeveen en Meppel 

(met theater, musea en veel kleine boetiekjes) en een groot plattelandsgebied met authentieke 

brinkdorpen en een variëteit aan landschappen, zoals essen, beek- en rivierdalen. In dit gebied 

kun je de gehele ontstaansgeschiedenis van Nederland, van hoog naar laag, ontdekken. 

De ligging van Meppel aan de diverse waterwegen is niet alleen van belang voor de economie, 
maar draagt er tevens aan bij dat Meppel een regionale toeristische functie heeft, mede door 
de toegankelijkheid via de grachten voor de pleziervaart. Het Drukkerijmuseum, waar dagelijks 
demonstraties worden gegeven van oude grafische zettechnieken en het scheppen van papier, 
getuigt van de centrumrol in drukkerij, grafische industrie en uitgeverswezen die Meppel heeft 
vervuld.  
 
Meppel biedt enkele culturele instellingen, waaronder Schouwburg Ogterop en Kunsthuis 
Secretarie. Veel bezienswaardigheden in de stad zijn gelieerd aan het handelsverleden en 
bestaan, behalve het hierboven genoemde Drukkerijmuseum, onder meer uit: de Grote Kerk 
met een toren uit de vijftiende/zestiende eeuw aan het Kerkplein, de Watertoren, Molen de 
Weert, Molen De Vlijt, Wilhelminapark, buurt met veel monumentale huizen, het monumentale 
station en de historische binnenstad met veel pakhuizen. Veel bezoekers worden aangetrokken 
door omliggende natuurgebieden zoals De Wieden, De Weerribben, het Reestdal en 
Dwingelderveld en combineren natuurrecreatie met een bezoek aan de stad Meppel16.  
 
Ook worden er jaarlijks diverse evenementen georganiseerd, waaronder het Grachtenfestival 
met als uitbreiding ervan het Balgenfestival, de Donderdag Meppel Dagen, het 
Prinsengrachtconcert, het Internationaal Poppenspelfestival, Meppel Culinair, de Drentse Fiets 
4daagse, Enig Meppel en het Shantykorenfestival. 
 
Volgens Marketing Drenthe richten ondernemers van de hotels en overige accommodaties 
binnen Meppel zich, naast de regionale vraag, ook op vraag naar hotelkamers vanuit Overijssel, 
door de strategische ligging in de buurt van Giethoorn. Het dorp, dat ongeveer 2.600 inwoners 
heeft, trekt jaarlijks massaal bezoekers aan. Tot op heden is niet bekend hoeveel toeristen er 
jaarlijks naar het dorp komen, maar wel dat ongeveer 70% van Aziatische afkomst is. Een 
veelgenoemde schatting voor het aantal Chinese toeristen in Giethoorn is 350.000. 17 

 
15 Bron: CPB – Scenario’s voor economische gevolgen coronacrisis d.d. maart 2020 
16 Bron: Gemeente Meppel 
17 Bron: De Stentor / BNN VARA / Volkskrant / NVM 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drukkerijmuseum_(Meppel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Papier
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grote_Kerk_(Meppel)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_(Meppel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Molen
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Weert
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Weert
http://nl.wikipedia.org/wiki/Molen
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vlijt_(Meppel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelminapark_(Meppel)
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Meppel trekt jaarlijks veel dagbezoek door de markten, de braderie en het winkelcentrum. In 
Westerveld is de natuur de grootste trekpleister, en worden er verschillende evenementen 
georganiseerd zoals de paardendagen en brinkdorpen. In De Wolden zijn veel luxe 
vakantieparken te vinden, die volgens Marketing Drenthe goed presteren. Alle drie de 
gemeenten worden gezien als fietsgemeenten. Naar verwachting de belangrijkste 
vraaggeneratoren op het gebied van toerisme zijn de Hunebedden, Hondsrug, Frederiksoord, TT 
Assen, Westerbork, de natuurgebieden en De Kolonie van Weldadigheid.  
 
De gemeente Westerveld bestaat uit de vier hoofdkernen Diever, Dwingeloo, Havelte en 
Vledder/Frederiksoord. Westerveld profileert zich op het gebied van natuur, hier zijn veel 
campings en vakantieparken te vinden. De toeristen die naar deze regio toe komen zijn vooral 
op zoek naar unieke ervaringen, vaak geassocieerd met de natuur. Binnen de gemeente 
Westerveld wordt jaarlijks het Shakespearetheater Diever georganiseerd, waar circa 25.000 
bezoekers op afkomen. Het Shakespearetheater is een openluchttheater, waar ieder seizoen 
een toneelvereniging een stuk van William Shakespeare naspeelt. De Lentefair Frederiksoord 
wordt elk jaar aan het begin van mei georganiseerd, hier komen circa 10.000 bezoekers naartoe.  
 
Zoals eerder benoemd, zijn er verschillende bosrijke gebieden binnen Gemeente De Wolden die 
naar verwachting veel bezoekers aantrekken. Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen 
organiseert verschillende activiteiten binnen het natuurpark voor alle leeftijdscategorieën. 18  
 
Circa 17% van de Nederlandse gemeenten heft geen toeristenbelasting, Meppel behoort tot 
deze gemeenten. De gemeenten Westerveld en De Wolden hanteren een tarief van 
respectievelijk €1,25 en €1,10  per overnachting (voor personen vanaf 13 jaar oud).19 In de 
provincie ligt het gemiddelde op €1,54 per overnachting en in Nederland op €2,70. Volgens 
Marketing Drenthe werd er in 2016 in totaal €7,6 miljoen aan toeristenbelasting geheven.  
 
In totaal komt naar verwachting 98% van de inkomende nachten in de provincie Drenthe uit 
Europa. Duitsland blijkt hier de belangrijkste herkomstmarkt te zijn. Circa 67% van het totaal 
aantal nachten van de inkomende markt kwam in 2017 vanuit Duitsland. In 2012 waren er in 
totaal 560.000 nachten vanuit het buitenland, in 2017 was dit getal gestegen naar circa 
1.000.000 overnachtingen (+80%). Het totaal aantal overnachtingen in 2017 was circa 
7.000.000. Hotels blijken een minder populair product te zijn binnen de provincie Drenthe. 
Minder dan 3% van de 670.000 overnachtingen vanuit de Duitse markt vindt plaats in hotels. 
Binnenlandse gasten laten naar verwachting een hoger percentage zien, met naar verwachting 
8% van de overnachtingen die plaats vinden in hotels. Bungalowparken blijken meer in trek te 
zijn bij de bezoekers van de provincie Drenthe.20 China zorgt slechts voor 0,6% van de inkomende 
overnachtingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Bron: Gemeente De Wolden 
19 Bronnen: Websites gemeenten De Wolden en Westerveld – Toeristenbelasting  
20 Bron: Factsheet buitenlandse gasten in Drenthe – Marketing Drenthe  
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2.5 Relevante ontwikkelingen 

De gemeenten zijn redelijk actief met betrekking tot ontwikkeling. Wel lijken veel van de 
ontwikkelingsplannen grotendeels betrekking te hebben op de woningen functie van de 
gemeente. Toch kan worden verwacht dat in ieder geval de ontwikkelingen op het gebied van 
cultuur, natuur en bedrijvigheid bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van de regio, en 
daarmee van belang zijn voor de continuatie van hotelvraag.  
 
Tabel 4. Ontwikkelingen gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld 

Projectnaam Omschrijving Planning 

Structuurvisie Meppel 
203021 

In november 2013 is de structuurvisie “Duurzaam Verbinden” van 
start gegaan binnen de gemeente Meppel. Het verbinden van 
eigen inwoners en omliggende gemeenten staat hierbij centraal. 
Deze ontwikkelingen richten zich vooral op een gezonde 
economie en werkgelegenheid binnen de gemeente. Ook richt de 
visie zich op samenwerking met omliggende gemeenten.  

Tot 2030 

Structuurvisie De Wolden 
203022 

Binnen de structuurvisie van De Wolden staat het behouden van 
de kwaliteit van de plattelandsgemeente centraal. De gemeente 
zal zich vooral richten op het toevoegen van woningen, om 
vergrijzing binnen de gemeente tegen te gaan. De visie richt zich 
op het verbeteren van de huidige economische staat, zonder het 
landschap aan te tasten.  

Tot 2030 

MFA Zuidwolde23 Binnen de gemeente De Wolden wordt het MFA Zuidwolde 
herontwikkeld. De totale investering bedraagt €13,6 miljoen, 
waarmee het oude pand wordt omgebouwd tot sport- en 
cultuurcomplex, inclusief klein theater. De gemeente De Wolden 
heeft het besluit over de financiering uitgesteld tot september 
2020.  

2020-2022 

BrinQ Westerveld24 De inwoners van Westerveld zijn bezig met het verbeteren van de 
openbare ruimten binnen de gemeente. De focus ligt op de 
natuur, authenticiteit van de gemeente, sport, en ontmoeten. De 
bewoners zullen samen met de gemeente deze aspecten 
verbeteren in de komende jaren. 

- 

Life-project Drents-Friese 
Wold en Leggelderveld25  

Dit project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het 
natuurgebied om Westerveld. Dit wordt onder meer gedaan door 
de uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal 
Park Drents-Friese Wold. Op wat kleine werkzaamheden na, is 
het project afgerond. 

2020 

Strategische visie 
Westerveld 203026 

Binnen de gemeente Westerveld wordt er aandacht geschonken 
aan de natuur, recreatie, wonen, sociale structuur, economie en 
positie binnen de regio. Natuur en recreatie zijn fundamentele 
aspecten binnen de regio, en worden in de komende jaren op het 
gebied van kwaliteit verder ontwikkeld. De rest van de visie richt 
zich op de inwoners en bedrijven binnen de gemeente.  

Tot 2030 

Bron: Diverse websites 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Bron: Website Gemeente Meppel, ruimtelijk beleid 
22 Bron: Website De Wolden, ruimtelijk beleid  
23 Bron: Kadernota 2020 Gemeente De Wolden, Nieuwsbericht RTV Drenthe 10-04-2020  
24 Bron: Gemeente Westerveld - BrinQ 
25 Bron: Gemeente Westerveld  
26 Bron: Website Gemeente Westerveld 
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2.6 Selectie vergelijkbare regio’s en gemeenten 

In de onderstaande tabel zijn de landelijk gelegen regio’s weergegeven die net als Zuidwest-
Drenthe in 2019 tussen de 100.000 en 200.000 inwoners telden. Stedelijke regio’s met een 
vergelijkbare omvang (IJmond, Zaanstreek) en regio’s aan de kust (Zeeuwsch-Vlaanderen) zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten. Zuidwest-Drenthe telt minder inwoners dan de overige 
landelijk gelegen regio’s. Van de zes landelijk gelegen regio’s zijn Zuidwest-Overijssel, Zuidwest-
Friesland en Oost-Groningen het best vergelijkbaar met Zuidwest-Drenthe. In het volgende 
hoofdstuk wordt het hotelaanbod in deze regio’s vergeleken met dat van het hotelaanbod in 
Zuidwest-Drenthe. 
 
Tabel 5. Selectie vergelijkbare regio’s  

Regio Populatie 2019 Ligging 

IJmond 197.988 Stedelijk - Noord-Holland 

Noord-Drenthe 191.515 Landelijk – Drenthe 

Zuidoost-Friesland 187.255 Landelijk - Friesland 

Zaanstreek 172.214 Stedelijk - Noord-Holland 

Zuidoost-Drenthe 167.968 Landelijk - Drenthe 

Zuidwest-Overijssel 155.539 Landelijk - Overijssel 

Zuidwest-Friesland 141.140 Landelijk - Friesland 

Oost-Groningen 134.822 Landelijk - Groningen 

Zeeuwsch-Vlaanderen 105.499 Kustgebied - Zeeland 

 

Zuidwest-Drenthe 132.684 Landelijk - Drenthe 

Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek 
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3 Aanbodanalyse  

In de aanbodanalyse is eerst de ontwikkeling van de hotelmarkt in Nederland en de provincie 
Drenthe in kaart gebracht. Ook is de ontwikkeling van het hotelaanbod beschreven in enkele 
regio’s die van vergelijkbare omvang zijn als de regio Zuidwest-Drenthe. Vervolgens is een 
beknopt overzicht gegeven van de bestaande hotels in Meppel, De Wolden en Westerveld, met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: aantal hotelkamers, specifieke kenmerken en 
faciliteiten, kwaliteitssegmentatie en locatie. Ook is een overzicht gegeven van de bekende 
recente en toekomstige hotelinitiatieven in de drie gemeenten en in de omgeving. 

3.1 Historisch aanbod 

De volgende tabel toont de historische ontwikkeling van de nationale, provinciale en regionale 
logiesmarkten. Het betreft geclassificeerde hotels en ongeclassificeerde logiesaccommodaties 
zoals hostels en pensions. In de periode 2009-2018 is het logiesaanbod in aantal accommodaties 
in alle drie de markten elk jaar gestegen. Hierbij is landelijk en provinciaal het aantal kamers 
beduidend sterker toegenomen dan het aantal logiesaccommodaties. Dit wijst op 
schaalvergroting, waarbij kleine logiesaccommodaties zijn gesloten en grotere 
logiesaccommodaties aan de markt zijn toegevoegd. In COROP Zuidwest-Drenthe is het aantal 
kamers minder sterk toegenomen dan het aantal accommodaties, wat betekent dat in de regio 
de accommodaties gemiddeld kleiner geworden zijn. Gemiddeld zijn er in Nederland 37 kamers 
per accommodatie. In de provincie Drenthe zijn de accommodaties gemiddeld kleiner, met 19 
kamers per accommodatie. In de regio Zuidwest-Drenthe zijn dat er zelfs slechts 12.  
 
Tabel 6. Ontwikkeling logiesaanbod 2008-2018 

  Nederland Provincie Drenthe COROP Zuidwest-Drenthe 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

2008 2.870 99.317 138 2.437 39 528 

2009 2.895 102.002 132 2.454 41 536 

2010 3.005 104.566 133 2.677 42 543 

2011 3.101 108.395 144 2.950 43 572 

2012 3.152 110.230 146 2.979 43 569 

2013 3.242 114.839 151 2.982 42 557 

2014 3.308 119.611 149 2.950 43 568 

2015 3.394 122.101 157 2.953 43 528 

2016 3.447 124.249 162 2.904 45 534 

2017 3.511 128.050 163 3.130 44 530 

2018 3.568 133.732 162 3.095 45 534 

Groei 2008-2018 24,3% 34,7% 17,4% 27,0% 15,4% 1,1% 

Gem. jaarlijkse 
groei  

2,2% 3,0% 1,6% 2,4% 1,4% 0,1% 

Bron: HorecaDNA database, bewerkt door Horwath HTL 

 
In de volgende tabel is de ontwikkeling van het logiesaanbod in de vergelijkbare regio’s die in 
paragraaf 2.6 geïdentificeerd zijn getoond. In Zuidwest-Overijssel en Oost-Groningen is het 
aantal accommodaties sterker toegenomen dan het aantal kamers. Dit duidt op 
schaalvergroting. In Zuidwest-Overijssel heeft een accommodatie gemiddeld 19 kamers en in 
Oost-Groningen heeft een accommodatie gemiddeld 14 kamers. In Zuidwest-Friesland is het 
aantal kamers sterker toegenomen dan het aantal accommodaties, wat betekent dat de 
accommodaties gemiddeld kleiner zijn geworden. Een accommodatie is Zuidwest-Friesland 
heeft gemiddeld 16 kamers.  
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Tabel 7. Ontwikkeling logiesaanbod vergelijkbare regio’s 2008-2018 
 Zuidwest-Overijssel Zuidwest-Friesland Oost-Groningen 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

Aantal 
accomm. 

Aantal 
kamers 

2008 14 283 66 982 29 464 

2009 13             302  67          1.009                24              424  

2010 14             303  67          1.017                26              424  

2011 15             345  67          1.125                26              430  

2012 16             348  69          1.202                29              425  

2013 18             348  70          1.204                30              427  

2014 18             359  70          1.197                29              425  

2015 20             386  72          1.216                31              435  

2016 20             383  75          1.229                30              416  

2017 21             386  74          1.146                30              423  

2018 20             378  73          1.161                30              418  

Groei 2008-2018 42,9% 33,6% 10,6% 18,2% 3,4% -9,9% 

Gem. jaarlijkse 
groei  

3,6% 2,9% 1,0% 1,7% 0,3% -1,0% 

Bron: HorecaDNA database, bewerkt door Horwath HTL 
 

De regio Zuidwest-Overijssel laat een gezonde groei in het aantal hotelkamers zien, met 2,9% per 
jaar. Ook de regio Zuidwest-Friesland toont een positieve jaarlijkse groei, van 1,7%. De regio Oost-
Groningen daarentegen laat een lichte krimp zien van jaarlijks -1,0%. 

3.2 Huidig aanbod Zuidwest-Drenthe 

3.2.1 Huidige regionaal aanbod vergeleken 

Om de omvang van de hotelmarkt van Zuidwest-Drenthe in een breder beeld te kunnen 
plaatsen, is gekeken naar het hotelaanbod (geclassificeerde en ongeclassificeerde hotels en 
pensions) in drie regio’s die qua inwoneraantal en ligging vergelijkbaar zijn met de regio 
Zuidwest-Drenthe, zoals geïdentificeerd in paragraaf 2.6. Specifiek is gekeken naar het aantal 
hotels en hotelkamers per 10.000 inwoners in 2018. Dit is weergegeven in de volgende tabel.  
 
Tabel 8. Hotelaanbod regio vergeleken (2018) 
COROP Regio’s Inwoners 

2019 
Aantal 
hotels 

Aantal 
kamers 

Aantal hotels/ 
10.000 inwoners 

Aantal kamers/ 
10.000 inwoners 

Noord-Drenthe 191.515 71 1.807 3,7 94,4 

Zuidoost-Friesland 187.255 39 850 2,1 45,4 

Zuidoost-Drenthe 167.968 44 756 2,6 45,0 

Zuidwest-Overijssel 155.539 20 378 1,3 24,3 

Zuidwest-Friesland 141.140 73 1.161 5,2 82,3 

Oost-Groningen 134.822 30 418 2,2 31,0 

           

Gemiddeld 163.040 46 895 2,9 53,7 

           

Zuidwest-Drenthe 132.684 43 509 3,2 38,4 

Meppel 33.564 4 36 1,2 10,7 

De Wolden  24.110 11 88 4,6 36,5 

Westerveld 19.348 23 314 11,9 162,3 

Bronnen: Horeca DNA en Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek, bewerkt door Horwath HTL 

 
Uit de gegevens in deze tabel blijkt duidelijk dat het aantal hotels iets boven en het aantal 
hotelkamers in Zuidwest-Drenthe in 2018 duidelijk onder het gemiddelde van de andere regio’s 
lag. Het gemiddelde aantal hotelkamers per 10.000 inwoners in de zes regio’s is 40% hoger dan 
in Zuidwest-Drenthe. Alleen Zuidwest-Overijssel en Oost-Groningen bieden minder hotelkamers 
per 10.000 inwoners. 
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Van de drie gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld is het met name Meppel waar het 
hotelaanbod per 10.000 inwoners ver achterblijft op zowel het gemiddelde van Zuidwest-
Drenthe als dat van de zes vergelijkbare regio’s. Daarentegen is het aanbod per 10.000 inwoners 
in de gemeente Westerveld ruim vier keer het gemiddelde van de regio, en ruim drie keer het 
gemiddelde van de overige regio’s.  

3.3 Huidige samenstelling aanbod Nederland, Drenthe en gemeenten 

Sinds 1969 werden Nederlandse hotels in één tot en met vijf sterren ingedeeld. Echter, de 
afgelopen jaren sloten de normen van de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) niet meer goed 
aan op de eigenschappen van de moderne Nederlandse hotelmarkt. Daarom is per 1 januari 
2015 de verplichte deelname aan de verouderde NHC afgeschaft en wordt vanaf 1 januari 2016 
de NHC opgevolgd door de Europese Hotel classificatie met deelname op vrijwillige basis. Dat 
leidt tot grote aandelen in ongeclassificeerde hotels. Hierdoor zijn zowel de ongeclassificeerde 
als geclassificeerde hotels door Horwath HTL ingedeeld conform de internationale positionering 
per “class”. Deze internationale indeling loopt van “budget & economy” (vergelijkbaar met nul 
tot twee sterren) tot “luxury” (top van het vijfsterren segment). De volgende tabellen geven 
achtereenvolgens de samenstelling van het logiesaanbod in 2018/2019 weer van Nederland, 
Drenthe en Meppel, De Wolden en Westerveld. Het betreft geclassificeerde hotels en 
ongeclassificeerde logiesaccommodaties zoals hostels en pensions.  

 
Tabel 9. Samenstelling hotelaanbod Nederland, 2018 

  Hotels Kamers Kamers 
per  hotel 

Marktaandeel 
kamers 

Luxury (5* plus)               11              1.325  120 1% 

Upper Upscale (4-5*)               48              9.347  195 7% 

Upscale (4*)             537            49.923  91 38% 

Midscale (3*)         1.825            57.338  31 45% 

Economy (0-2*)         1.082            11.546  11 9% 

Totaal         3.503         129.479  37 100% 

Bron: HorecaDNA, Lijst Hotels en Pensions-B&B’s d.d. 09-05-2018, bewerkt door Horwath HTL 

Tabel 10. Samenstelling hotelaanbod Provincie Drenthe, 2018 
  Hotels Kamers Kamers 

per  hotel 
Marktaandeel 

kamers 

Luxury (5* plus)  - -  - 0% 

Upper Upscale (4-5*)  - -  - 0% 

Upscale (4*) 13 1.051 81 39% 

Midscale (3*) 85 1.400 16 51% 

Economy (0-2*) 59 272 5 10% 

Totaal 157 2.723 17 100% 

Bron: HorecaDNA, Lijst Hotels en Pensions-B&B’s d.d. 09-05-2018, bewerkt door Horwath HTL 
 

Tabel 11. Samenstelling relevant hotelaanbod Meppel, De Wolden en Westerveld, 2019 
  Hotels Kamers Kamers 

per  hotel 
Marktaandeel 

kamers 

Luxury (5* plus) -  -  -  0% 

Upper Upscale (4-5*) -  -  -  0% 

Upscale (4*) 8 265 33 54% 

Midscale (3*) 12 180 15 37% 

Economy (0-2*) 4 45 11 9% 

Totaal 24 490 20 100% 

Bronnen: HorecaDNA/ Gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, bewerkt door Horwath HTL 
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In de nationale hotelmarkt is het midscale segment het grootst, gevolgd door het upscale 
segment en op afstand gevolgd door het economy segment. Het luxury segment heeft het 
kleinste aantal hotels. De upper upscale hotels hebben gemiddeld gezien veruit het grootste 
aantal kamers per hotel. Het is gebruikelijk dat de gemiddelde omvang van Nederlandse hotels 
daalt naarmate het niveau lager is. Ook in de provinciale hotelmarkt is het midscale segment het 
grootst, gevolgd door het upscale en op afstand gevolgd door het economy segment. Alle drie 
deze segmenten hebben een relatief iets kleiner aandeel dan het Nederlandse gemiddelde. 
Daarentegen zijn het upper upscale en luxury segment helemaal niet vertegenwoordigd. 
 
Ook in de hotelmarkt van Meppel, De Wolden en Westerveld is het upscale segment het grootst 
en relatief gezien ook groter dan in de nationale en provinciale hotelmarkt. Na het upscale 
segment is het midscale segment het grootst in Meppel, De Wolden en Westerveld, gevolgd 
door het economy segment. Ook in deze hotelmarkt zijn het upper upscale en luxury segment 
niet vertegenwoordigd. In vergelijking met de nationale gemiddelden, is het gemiddelde aantal 
kamers per hotel in alle drie de segmenten binnen de regio laag. Dit valt vooral op in het upscale 
segment, dat gemiddeld slechts 33 kamers telt tegen 81 kamers in de provincie en 91 kamers 
landelijk.  

3.4 Huidig hotelaanbod Meppel, De Wolden en Westerveld 

De bovenstaande analyse geeft weer hoeveel logiesverstrekkende accommodaties momenteel 
in de gemeenten zijn. Dit onderzoek specificeert zich op hotels, dus niet op B&B- en pension 
accommodaties. In de volgende analyse wordt het hotelaanbod binnen de verschillende 
gemeenten beschreven. In totaal tellen de drie gemeenten 24 hotels met 490 kamers. 

3.4.1 Huidig hotelaanbod Meppel in detail 

Sinds 2008 is het hotelaanbod in Meppel niet significant veranderd. Anno 2019 telt de gemeente 
Meppel 5 kleine hotels met in totaal 52 hotelkamers, waarvan 3 hotels in Meppel zelf en 2 in de 
plaatsen Rogat en De Schiphorst.  Deze staan weergegeven in volgende tabel. De locaties van 
deze accommodaties zijn geïllustreerd in daaropvolgende figuur.  
 
Tabel 12. Relevant hotelaanbod Meppel op 31 december 2019 
 Hotelnaam Kamers Niveau Plaats Faciliteiten 

1 
Châteauxhotel en -restaurant 
De Havixhorst 

13 
Upscale 

(4*) 
De Schiphorst 

Restaurant, vergaderruimte, 
kasteeltuinen  

2 
City Hotel Meppel  
(voormalig Hotel De Reisiger) 

9 
Midscale 

(3*) 
Meppel Ontbijt restaurant 

3 
Hotel Café Restaurant  
De Poort van Drenthe 

13 
Economy 

(2*) 
Meppel 

Restaurant, bar, vergaderruimte, 
kegelbanen 

4 
Hotel Café Restaurant  
De Raket 

6 
Economy 

(-) 
Rogat Restaurant, bar, vergaderruimte 

5 Herberg Meppel’s Inn 11 
Economy 
(hostel) 

Meppel Horeca, zalen (Hostel: 71 bedden) 

 Totaal (5 hotels) 52   - 

Bronnen: HorecaDNA, Gemeente Meppel, Hotelsterren.nl, Booking, HRS, Zoover Bewerking: Horwath HTL 
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Figuur 2. Ligging relevant hotelaanbod Meppel 

 
Bron: Google Maps, bewerkt door Horwath HTL 

 
Hotel de Reisiger is in 2017 overgenomen en hernoemd tot City Hotel Meppel, maar is daarbij niet 
uitgebreid in kameraantal. Bij Herberg Meppel’s Inn kan ook met groepen worden overnacht. Er 
zijn kamers voor 2, 3, 4, 6 en 8 personen en de totale capaciteit is 71 gasten.   

3.4.2 Huidig hotelaanbod De Wolden in detail 

Ook in de gemeente De Wolden is het hotelaanbod niet significant gegroeid.  
 
Momenteel bestaat het relevante hotelaanbod uit 69 kamers verdeeld over 5 hotels. Daarnaast 
telt De Wolden nog 6 pensions en B&B’s met in totaal 19 kamers. Het grootste hotel in de 
gemeente De Wolden is Hotel De Stobbe in Ruinen (33 kamers). Geen van de hotels is bij een keten 
aangesloten. Het aanbod is weergegeven in volgende tabel. De locaties van deze 
accommodaties zijn geïllustreerd in daaropvolgende figuur. 
 
Tabel 13. Relevant hotelaanbod De Wolden op 31 december 2019 
 Hotelnaam Kamers Niveau Plaats Faciliteiten 

1 
Café-Restaurant Steakhouse 
Hotel Boschzicht 

5 
Midscale 

(3*) 
Echten Hoogwaardig steak restaurant 

2 Hotel-Café Restaurant Kuik 12 
Midscale 

(3*) 
Ruinen 

Restaurant, E-bike verhuur, bar,  
gratis parkeren 

3 H.C.R. De Stobbe 33 
Midscale 

(3*) 
Ruinen 

Restaurant, zwembad, 
arrangementen 

4 Het Heerenhuys 5 
Upscale 

(4*) 
Ruinerwold 

Landhuishotel, fietsverhuur, gratis 
parkeren 

5 Hotel Restaurant Ter Linde 14 
Midscale 

(3*) 
Zuidwolde Bar, fietsverhuur, vergaderzaal 

 Totaal (5 hotels) 69   - 

Bronnen: HorecaDNA, Gemeente De Wolden, Hotelsterren.nl, Booking, HRS, Zoover Bewerking: Horwath HTL 
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Figuur 3. Ligging relevant hotelaanbod De Wolden 

 
Bron: Google Maps, bewerkt door Horwath HTL 

3.4.3 Huidig hotelaanbod Westerveld in detail 

Westerveld heeft het grootste hotelaanbod van de drie gemeenten. 75% van het totaal aantal 
hotelkamers is gelegen in deze gemeente, dankzij enkele grotere hotels als Hotel Brinkzicht in 
Vledder (50 kamers) en Fletcher Hotel De Borken in Dwingeloo (42 kamers) en Van der Valk Hotel 
Spier-Dwingeloo (110 kamers).   
 
Het nieuwste hotel in Westerveld is Ludiek Havelte, voorheen Hoffmann’s Vertellingen, na een 
verbouwing heropend in 2018. Een andere wijziging in het hotelaanbod in Westerveld de 
afgelopen jaren was de renovatie van Hotel Brinkzicht. Over een periode van 2 jaar is € 3 miljoen 
in het hotel geïnvesteerd. Alle hotelkamers zijn hierbij volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. 
Tevens is een nieuw restaurant (110 couverts) en een moderne bowlingbaan gerealiseerd. Sinds 
de renovatie positioneert het hotel zich op een hoger luxeniveau dan de overige hotels in de 
regio bieden. Hierdoor trekt het hotel meer internationale gasten, onder meer uit Azië en het 
Midden-Oosten.27 
 
Van der Valk Hotel Spier-Dwingeloo ligt aan de A28 bij afslag Dwingeloo, net binnen het 
grondgebied van de gemeente Westerveld. Het is met 110 kamers het grootste hotel binnen de 
drie gemeenten, en naast Fletcher Hotel De Borken het enige ketengebonden hotel. 
 
Het relevante hotelaanbod in de gemeente Westerveld bestaat uit 369 kamers verdeeld over 14 
accommodaties.  
 
  

 
27 Bronnen: Hotel Brinkzicht / Misset Horeca, 24 mei 2018 

3 
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Tabel 14. Relevant hotelaanbod Westerveld op 31 december 2019 
 Hotelnaam Kamers Niveau Plaats Faciliteiten 

1 Landhotel Diever 18 
Midscale 
(3* sup.) 

Diever Restaurant, fietsverhuur 

2 Grenzeloos en Zo 14 
Midscale 

(3*) 
Doldersum Restaurant, vergaderzalen 

3 Fletcher Hotel De Borken 42 
Upscale 

(4*) 
Dwingeloo 

Binnenzwembad, zes 
vergaderzalen en omgeven 
door het Nationaal Park 
Dwingelderveld, verouderd  

4 Hotel Wesseling 23 
Upscale 

(4*) 
Dwingeloo 

Hoogwaardig restaurant, 
feesten en partijen (ook 
trouwerijen) 

5 Hotel De Drift 15 
Economy 

(2*) 
Dwingeloo Ontbijtrestaurant 

6 Ster van Dwingeloo 12 
Midscale 

(3*) 
Dwingeloo 

10 B&B-kamers, 2 
“sterrenstudio’s” 

7 Hotel Grand Café de Brink 10 
Midscale 

(3*) 
Dwingeloo 

Restaurant, feesten en 
partijen, vergadering, 
catering 

8 Hotel Frederiksoord 11 
Midscale 
(3* sup.) 

Frederiksoord 
Fietsverhuur, vergaderzalen, 
restaurant, bar 

9 Landgoed Overcinge 14 
Midscale 

(-) 
Havelte 

Feesten en partijen, 
groepsaccommodatie 

10 Ludiek Havelte 10 
Upscale 

(-) 
Havelte Hoogwaardig restaurant 

11 
Van der Valk Hotel Spier – 
Dwingeloo 

110 
Upscale 

(4*) 
Spier 

Restaurant, vergaderzalen, 
zwembad, fitness, gratis 
parkeren, shuttle service 

12 Hotel Café Restaurant Brinkzicht 50 
Midscale 

(4*) 
Vledder 

Hoogwaardig restaurant, 
gerenoveerd, gaat 
uitbreiden, bowlingbaan, 
belevingscentrum 

13 De Wapser Herberg 12 
Upscale 

(4*) 
Wapse Restaurant, arrangementen 

14 Hotel-Restaurant Villa Nova 28 
Midscale 

(-) 
Zorgvlied 

Zalenverhuur, paardenstal, 
restaurant 

 Totaal (14 hotels) 369    

Bronnen: HorecaDNA, Gemeente Westerveld, Hotelsterren.nl, Booking, HRS, Zoover Bewerking: Horwath HTL 
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Figuur 4. Ligging relevant hotelaanbod Westerveld 

 
Bron: Google Maps, bewerkt door Horwath HTL 

3.5 Toekomstig hotelaanbod 

Zoals hiervoor beschreven is het hotelaanbod in de drie gemeenten in de afgelopen jaren 
nauwelijks gewijzigd. In de wijdere regio zijn wel nieuwe hotels gerealiseerd. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn Van der Valk Hotel Zwolle aan de A28, circa 20 kilometer ten zuiden van Meppel en de 
uitbreiding van Hotel Hoogeveen met 20 hotelkamers in de tweede helft 2019. De gemeenten 
worden wel benaderd met projecten. In het coalitieakkoord Meppel 2018-2022 wordt ingezet op 
het faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden zoals hotel en B&B. Een hotelontwikkeling 
zou goed aansluiten op de positionering van Meppel als evenementenstad. Ook in De Wolden en 
Westerveld liggen mogelijk kansen voor hotelontwikkelingen.  
 
Zoals in de onderstaande tabel is weergegeven, worden in de ruimere omgeving van de 
gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld diverse nieuwe hotelontwikkelingen gepland. In 
de 3 gemeenten zijn momenteel 4 hotelontwikkelingen gepland, en 2 in de omliggende regio’s. 
Zwolle is in grote lijnen buiten beschouwing gehouden omdat de stad uit ervaring een eigen 
hotelcultuur heeft. Het bovenste deel van de gemeente, wat richting de gemeenten ligt, is wel 
meegenomen in de analyse. Hier wordt het gebied in Holtenbroek herontwikkeld, en daar zal 
naar verwachting een hotel worden toegevoegd aan het huidige aanbod. De 
uitbreidingsplannen van Hotel Brinkzicht zijn vrij zeker.  
 
  

8 

3, 4, 5, 13 
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Tabel 15. Relevante hotelontwikkelingen  

 Naam Plaats Omschrijving 

1. Hotel Brinkzicht28 Vledder 

In de afgelopen jaren heeft Hotel Brinkzicht voor enkele 
miljoenen euro gerenoveerd. Van het bedrag zijn er onder meer 
een bowlingbaan en fine-dining restaurant toegevoegd aan het 
concept, maar ook zijn de kamers vernieuwd. Naar verwachting 
zal het hotel opnieuw uitbreiden met circa vier luxe 
hotelappartementen.  

2. Villa Blauwhemel Diever 
Toekomstplannen voor een uitbreiding met circa 75 kamers in 
het luxe segment. Restaurant geopend in 2019. Eerste fase in 
2020 met de renovatie van 10 hotelkamers. 

3. Grenzeloos en Zo Doldersum Mogelijke ontwikkeling van 10 “losse” hotelsuites. 

4. Hotel Holtenbroek29 Zwolle 

De gemeente Zwolle is bezig met het herontwikkelen van het 
gebied rondom het Zwartewater in Holtenbroek. Er zijn plannen 
om een stadsstrand, hotel, horeca en woningen te realiseren. 
Over het hotel zelf zijn nog geen specifieke uitspraken gedaan.   

5. 
Hotelontwikkeling 
Bleekerseiland 

Meppel 
Een hotelontwikkeling van circa 60 kamers in Meppel op het van 
oudsher bekende Bleekerseiland.   

6. 
Uitbreiding H.C.R. De 
Stobbe 

Ruinen 
Geplande uitbreiding op locatie Westerstraat 65 van 10 
hotelkamers plus een vergaderruimte. 

Bron: Horwath HTL 
 
 

Figuur 5. Ligging relevante hotelontwikkelingen  

 
Bron: Google Maps, bewerkt door Horwath HTL      

  

 
28 Bron: Misset Horeca d.d. 26-03-2018 
29 Bron: ZwolleNU d.d. 07-01-2019 
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4 Vraaganalyse  

De analyse van de vraagzijde van de hotelmarkt in dit hoofdstuk bestaat uit een analyse van de 
historische en huidige vraag en verwachtingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen van 
de vraag. In deze analyse zijn ontwikkelingen aangegeven van aantallen overnachtingen 
enerzijds en gemiddelde bezetting en kamerprijzen anderzijds. Ook hier zijn, waar mogelijk, 
gegevens over Meppel, De Wolden en Westerveld vergeleken met landelijke en provinciale 
gemiddelden. Aanvullend is aandacht besteed aan de verdeling van hotelvraag over diverse 
doelgroepen en zijn groeiverwachtingen van de hotelvraag per doelgroep opgesteld. 

4.1 Historische ontwikkeling hotelovernachtingen  

De onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van hotelovernachtingen weer in hotels in 
Nederland. In Nederland is er geen enkele hotelmarkt die zich qua aantrekkingskracht en 
resultaten kan meten aan de hotelmarkt van Amsterdam. Bovendien heeft deze hotelmarkt een 
relatief groot marktaandeel. Daarom is Amsterdam in deze paragraaf buiten beschouwing 
gelaten.  

 
Figuur 6. Hotelovernachtingen per jaar, Nederland exclusief Amsterdam (x 1.000)* 

 
Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek, bewerkt door Horwath HTL 
* behalve geclassificeerde hotels, ook ongeclassificeerde pensions, Bed & Breakfasts, hostels en appartementen met 
hoteldienstverlening  
* Vanaf 2012 is een andere methodiek gebruikt voor de gegevensverzameling, wat betekent dat er een andere basis 
is voor de aantallen in 2007-2011 aan de ene kant en voor de aantallen in 2012-2016 aan de andere kant. Het gevolg 
is dat de groei zoals in de figuur getoond voor 2012 groter is dan de werkelijke groei. In 2012 was het aantal 
hotelovernachtingen in Nederland exclusief Amsterdam volgens de nieuwe methodiek 1,5% groter dan het aantal 
hotelovernachtingen volgens de oude methodiek. 

 
Voor de nationale hotelmarkt exclusief de hotelmarkt van Amsterdam was 2007 een topjaar, 
waarna sprake was van relatief grote dalingen in het aantal overnachtingen in 2008 en 2009. 
Sinds 2010 was er een constante groei in het aantal overnachtingen. In de Nederlandse 
hotelmarkt exclusief de hotelmarkt van Amsterdam was het aantal hotelovernachtingen 
hierdoor in 2018 46% groter dan in 2008. Ondanks de economische crisis in 2008 en 2009 was 
de gemiddelde jaarlijkse groei in het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels tussen 2008 
en 2018 3,2%. Over de afgelopen 5 jaar, sinds 2014, is de gemiddelde jaarlijkse groei 6,3%. 
 
De volgende figuur toont de ontwikkeling in hotelovernachtingen in de provincie Drenthe. Uit 
de figuur blijkt dat het aantal hotelovernachtingen in 2018 in de provincie Drenthe circa 998.000 
was. In totaal vonden er in 2017 ruim 8,7 miljoen toeristische overnachtingen plaats in de 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nederland 24.309 22.920 23.983 24.828 25.973 26.128 27.326 28.718 30.607 33.015 35.390
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provincie Drenthe. Deze overnachtingen betreft overnachtingen in hotels, pensions en B&B’s, 
op kampeerterreinen, in groepsaccommodaties, in recreatiewoningen en overnachtingen 
voortkomend uit watersport. Overnachtingen voortkomend uit hotels, pensions en B&B’s 
hebben een marktaandeel van 11,6% van de totale overnachtingen. 30 
 
Figuur 7. Hotelovernachtingen Provincie Drenthe (x 1.000) 

 
Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek, bewerkt door Horwath HTL 
* behalve geclassificeerde hotels, ook ongeclassificeerde pensions, Bed & Breakfasts, hostels en appartementen met 
hoteldienstverlening  
* Vanaf 2012 is een andere methodiek gebruikt voor de gegevensverzameling, wat betekent dat er een andere basis 
is voor de aantallen in 2008-2011 aan de ene kant en voor de aantallen in 2012-2018 aan de andere kant. Het gevolg 
is dat de groei zoals in de figuur getoond voor 2012 groter is dan de werkelijke groei. In 2012 was het aantal 
hotelovernachtingen in de provincie volgens de nieuwe methodiek 7,6% groter dan het aantal hotelovernachtingen 
volgens de oude methodiek. 

 
Van de totale overnachtingen in de provincie in 2017 heeft de gemeente Meppel een 
marktaandeel van minder dan 1%, De Wolden een marktaandeel van circa 6% en Westerveld 
een marktaandeel van circa 13%. Ten opzichte van 2015 steeg het relatieve aandeel in het totaal 
overnachtingen in De Wolden. Deze gemeente profiteerde vooral door de toename van 
overnachtingen in recreatiewoningen en hotels. In de andere gemeenten bleef het relatieve 
aandeel gelijk of daalde het. Door de sterke daling in het aantal overnachtingen op 
kampeerterreinen in de periode 2015-2017 daalde het aantal overnachtingen in Westerveld 
sterk. 31 In onderstaand figuur is de verdeling van het aantal overnachtingen in de provincie 
Drenthe weergegeven. De daar opeenvolgende figuur laat de ontwikkeling van het aandeel van 
de gemeenten in het totaal aantal overnachtingen binnen Drenthe zien. 
 
  

 
30 Bron: Toerisme in Drenthe wordt internationaler - Ecorys en Recreatieschap Drenthe d.d. 30 november 2018 
31 Bron: Toerisme in Drenthe wordt internationaler - Ecorys en Recreatieschap Drenthe d.d. 30 november 2018 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Drenthe 833 720 617 678 825 895 852 772 883 879 998
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Figuur 8. Toeristische overnachtingen in Drenthe tussen 2004 en 2017 (x1.000) 

 
Bron: Toerisme in Drenthe wordt internationaler - Ecorys en Recreatieschap Drenthe d.d. 30 november 2018 

 

Figuur 9. Ontwikkeling aandeel gemeenten in totaal aantal overnachtingen Drenthe 

 
Bron: Toerisme in Drenthe wordt internationaler - Ecorys en Recreatieschap Drenthe d.d. 30 november 2018 

 

De gemiddelde jaarlijkse groei in het aantal overnachtingen in de provincie Drenthe tussen 2009 
en 2018 was 2,6%, en tussen 2013 en 2018 2,7%. In beide periodes was de provinciale groei 
minder sterk dan de landelijke groei. 
 
Tabel 16. Gemiddelde groei in hotelovernachtingen* 

 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 
Gem 

’09-‘18 
Gem  

’14-‘18 

Nederland  -5,7 4,6 3,5 4,6 0,6 4,6 5,1 6,6 7,9 7,2    3,2 6,3 

Provincie Drenthe -13,5 -14,3 9,9 21,7 8,5 -4,8 -9,4 14,4 -0,5 13,5 2,6 2,7 

Bronnen: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek, bewerkt door Horwath HTL 
* behalve geclassificeerde hotels, ook ongeclassificeerde pensions, Bed & Breakfasts, hostels en appartementen 
met hoteldienstverlening 
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4.2 Resultaten hotelmarkt 

4.2.1 Resultaten Nederland exclusief Amsterdam & Schiphol 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde resultaten van de drie-, vier- en vijfsterrenhotels in 
Nederland exclusief Amsterdam. De herstelfase van de Nederlandse crisis duurde tot de nieuwe 
piek in 2007. In 2008 en 2009 was een nieuwe daling zichtbaar, met sterke dalingen in 2009. In 
2010 en 2011 nam de omzet per beschikbare kamer licht toe. Hoewel het aantal overnachtingen 
in 2012 en vooral 2013 toenam, nam het aanbod ook toe. Hierdoor was het herstel niet zichtbaar 
in de marktresultaten, met name in de gemiddelde kamerprijs. De resultaten voor 2014 geven 
een stijging in zowel bezettingsgraad als gemiddelde kamerprijs aan. Sinds 2014 zijn de 
resultaten blijven toenemen. De cijfers voor 2018 zijn schattingen van de hoteliers. 
 
Tabel 17. Resultaten 3-, 4- en 5* hotels Nederland excl. Amsterdam & Schiphol 

  ‘08     ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ´14 ’15 ‘16 ‘17 ‘18** 

3* 
 

RevPAR  
ARR  
% 

47 
74 
63 

36 
67 
54 

35 
64 
56 

38 
65 
58 

39 
65 
60 

43 
71 
61 

43 
66 
65 

49 
74 
66 

55 
80 
68 

65 
88 
74 

69 
91 
76 

4* 
 

RevPAR  
ARR  
% 

59 
92 
64 

50 
84 
60 

50 
83 
60 

51 
83 
61 

50 
82 
61 

47 
78 
61 

48 
77 
63 

54 
83 
65 

59 
85 
69 

63 
88 
71 

66 
91 
73 

5* 
 

RevPAR  
ARR  
% 

107 
170 

63 

83 
155 

54 

77 
149 

51 

80 
142 

56 

81 
149 

55 

69 
126 

54 

80 
132 

60 

79 
126 

63 

89 
140 

64 

96 
141 

68 

101 
146 

69 

3-5* 
 

RevPAR  
ARR  
% 

58 
91 
64 

48 
82 
59 

47 
81 
59 

49 
81 
60 

48 
80 
60 

48 
79 
60 

48 
76 
63 

54 
83 
65 

59 
86 
69 

65 
91 
72 

69 
94 
74 

Bron: HOSTA-database - Horwath HTL    * sterren 
RevPAR = omzet per beschikbare kamernacht in €   ** voorlopige cijfers 
ARR = gemiddelde kamerprijs in €    % = bezettingsgraad in % 
 

Het gemiddelde van de drie-, vier-, en vijfsterrenhotels in Nederland exclusief Amsterdam & 
Schiphol in de periode 2014-2018 is een gemiddelde bezettingsgraad van 66%, een gemiddelde 
kamerprijs van €83 en een gemiddelde omzet per beschikbare kamernacht (RevPAR) van €55. 

4.2.2 Resultaten Noord-Nederland 

De volgende tabel toont de resultaten van de hotelmarkt in Noord-Nederland van de afgelopen 
5 jaar. Dit betreft hotels in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Zowel de resultaten 
van de steden als de omliggende gebieden zijn hierin opgenomen. 

Tabel 18. Resultaten Noord-Nederland 
 2014 2015 2016 2017 2018* Gem. ’14-‘18 

Occ. in % 63 61 65 70 68 65 

ARR in € 69 77 74 75 86 76 

RevPAR in €  43 46 48 52 58 49 

Bron: HOSTA – Horwath HTL  *) voorlopige cijfers 
RevPAR = omzet per beschikbare kamer  ARR = gemiddelde kamerprijs  Occ = bezettingsgraad  

 
In de periode 2014-2017 zijn zowel de gemiddelde bezettingsgraad, als de gemiddelde 
kamerprijs als de gemiddelde opbrengst per beschikbare kamernacht gestegen. Sinds 2013 is er 
ieder jaar een stijging geconstateerd in de gemiddelde opbrengst per kamer. Wel was er een 
daling zichtbaar in de gemiddelde bezettingsgraad in 2015 en een daling in de gemiddelde 
kamerprijs in 2016. Afgelopen jaar is de bezettingsgraad gedaald, maar heeft de gemiddelde 
kamerprijs een stijging laten zien. De omzet per beschikbare kamer is hierdoor met circa 11% 
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gestegen. In de afgelopen 5 jaar is de gemiddelde bezettingsgraad jaarlijks met 2% toegenomen, 
de gemiddelde kamerprijs met 6% en de gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer met 9%.  

4.2.3 Resultaten Meppel, De Wolden en Westerveld 

De volgende tabel toont naar verwachting de resultaten van de hotelmarkt in de gemeenten 
Meppel, De Wolden en Westerveld van de afgelopen 5 jaar. Zowel de resultaten van de steden 
als de omliggende gebieden zijn hierin opgenomen, zoals weergegeven in de aanbodanalyse. De 
onderstaande resultaten zijn deels gebaseerd op schattingen. 

Tabel 19. Resultaten Meppel, De Wolden en Westerveld 
 2015 2016 2017 2018 2019* Gem. ’15-‘19 

Occ. in % 62   62 64 65 66 64 

ARR in € 55 56 60 66 68 61 

RevPAR in €  34 35 39 43 45 39 

Bron: HOSTA – Horwath HTL   *) voorlopige cijfers 
RevPAR = omzet per beschikbare kamer  Occ = bezettingsgraad  
ARR = gemiddelde kamerprijs  
 

Uit gesprekken met hoteliers in de regio bleek dat er sprake is van een sterke 
seizoensgevoeligheid binnen de regio, en dat er oplossingen gezocht worden binnen hotels om 
dit te overkomen. De gemiddelde bezettingsgraad is vergelijkbaar aan die van Noord-Nederland. 
De gemiddelde kamerprijs in de gemeenten ligt een stuk lager. In de afgelopen 5 jaar is de 
gemiddelde bezettingsgraad jaarlijks met 2% toegenomen, de gemiddelde kamerprijs met 5% 
en de gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer met 7%. 

4.3 Marktsegmentatie en seizoensspreiding 

4.3.1 Relatie marktsegmentatie en seizoensspreiding 

De vraag naar hotelaccommodatie kan worden onderverdeeld naar vijf segmenten: het 
individuele zakelijke segment, het zakelijke groepssegment dat ook wel het MICE-segment 
wordt genoemd, het individuele toeristische segment, het toeristische groepssegment en het 
segment ‘overig’. Bij het laatste kan worden gedacht aan bijvoorbeeld luchtvaart-gerelateerde 
vraag, vraag vanuit de trouwmarkt en vraag vanuit het gezondheidstoerisme.  
 
Nederlandse hotels zijn seizoensgebonden. Zakelijk verblijf vindt voornamelijk plaats in de 
perioden september-oktober en april-juni32, terwijl toeristisch verblijf zich concentreert in de 
lente- en zomermaanden met een piek in augustus. In de Nederlandse hotelmarkt kan een 
soortgelijke spreiding ook worden vastgesteld op weekbasis. Zakelijk verblijf vindt voornamelijk 
plaats op maandag tot en met donderdag en toeristisch verblijf juist vooral op vrijdag en 
zaterdag. Zondag is voor beide markten een weinig populaire dag. In verband met deze seizoens- 
en weekinvloeden in de Nederlandse hotelmarkt is het voor het behalen van een gezonde 
bezetting van belang om een gebalanceerde verdeling te hebben van zakelijke en toeristische 
overnachtingen, bij voorkeur circa 60% zakelijke overnachtingen en circa 40% toeristische 
overnachtingen, ervan uitgaande dat overnachtingen vanuit het segment ‘overig’ evenredig zijn 
verdeeld over de zakelijke en toeristische segmenten. In topjaar 2007 was dit het geval. Echter, 
door de economische crisis nam de zakelijke vraag sterker af dan de toeristische vraag, waardoor 
de segmentatie uit balans is geraakt. In deze ontwikkeling heeft nog geen kentering 
plaatsgevonden.  
  

 
32 Bron: Statline – Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Tabel 20. Marktsegmentatie nationale hotelmarkt *, in %  
 2014 2015 2016 2017 2018*** Gem. 

Zakelijk individueel 30 33 33 29 30 31 

Zakelijk groep 16 14 15 15 16 15,2 

Zakelijk totaal 46 47 48 44 46 46,2 

Toeristisch individueel 44 44 44 47 44 44,6 

Toergroepen 7 7 5 6 7 6,4 

Toeristisch totaal 51 51 49 53 51 51 

Overig 3 3 3 3 3 3 

Totaal** 100 100 100 100 100 100 

Bron: HOSTA-database – Horwath HTL 
* Nederlandse drie-, vier- en vijfsterrenhotels exclusief hotels in Amsterdam & Schiphol 
** wegens afronding kan de som van de individuele marktaandelen afwijken van 100% 
*** voorlopige cijfers 

4.3.2 Marktsegmentatie Meppel, De Wolden en Westerveld 

In de volgende tabel is de segmentatie in de regionale hotelmarkt vergeleken met de 
segmentatie in de nationale hotelmarkt en de hotelmarkt in de gemeenten Meppel, De Wolden 
en Westerveld. 
 
Voor hoteliers is het tegenwoordig lastig om de segmentatie van de gasten bij te houden, omdat 
zakelijke reizigers hun reis steeds meer combineren met ontspanning en toeristen tijdens hun 
reis zich steeds vaker bezighouden met zakelijke activiteiten. Daarom moeten de cijfers van de 
schatting van de segmentatie in de volgende tabel met voorzichtigheid worden behandeld. 
 
Tabel 21. Marktsegmentatie 2018 vergeleken, in %*  

 Nationale hotelmarkt,  
exclusief Amsterdam & 

Schiphol 

Hotelmarkt Noord-
Nederland 

Marktsegmentatie binnen 
de gemeenten 

Zakelijk individueel 30 29 21 

Zakelijk groep 16 11 12 

Zakelijk totaal 46 40 33 

Toeristisch individueel 44 55 55 

Toergroepen 7 3 12 

Toeristisch totaal 51 58 77 

Overig 3 2 - 

Totaal 100 100 100 

Bron: HOSTA-database – Horwath HTL 
* schatting van de marktsegmentatie van een respons van 77% verdeeld over twee verschillende jaren 
* voorlopige cijfers 
 

Uit de bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat in de lokale hotelmarkt naar 
verwachting de toeristische segmenten een dominant aandeel hebben. Deze prognose is vooral 
terug te koppelen aan de nabijheid van verschillende vraaggeneratoren op toeristisch gebied 
zoals Giethoorn en de natuurgebieden rond de gemeenten. De zakelijke markt is naar 
verwachting minder aanwezig in de relevante regio. De gesprekken die Horwath HTL met 
Marketing Drenthe en hoteliers in de regio hebben gevoerd, bevestigen deze analyse. Tijdens 
deze gesprekken werd benadrukt dat er zeer weinig zakelijke markt in de omgeving is, en dat de 
toeristische markt vooral uit gasten van boven de 35 jaar met kinderen bestaat. Deze markt 
wordt voor een groot deel verzadigd door vakantieparken in de regio. Veel van de 
vakantieparken en campings sluiten tijdens de wintermaanden omdat er weinig vraag is naar 
accommodatie.  
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4.4 Verwachte toekomstige groei hotelovernachtingen 

Relatie economische groei en groei hotelovernachtingen 
De hotellerie is een conjunctuurgevoelige sector en is sterk verbonden met de economische 
ontwikkeling, ook wel de ontwikkeling van het bruto nationaal product. Vooral de 
verwachtingen voor de zakelijke segmenten zijn nauw verbonden met economische 
ontwikkelingen. In tijden van economische groei neemt het aantal zakelijke 
hotelovernachtingen vaak in beduidend sterkere mate toe, terwijl het aantal zakelijke 
hotelovernachtingen afneemt als sprake is van een negatieve economische groei. De 
toeristische segmenten zijn minder vatbaar voor economische veranderingen. In economisch 
hoogtij neemt het aantal toeristische hotelovernachtingen doorgaans minder sterk toe als het 
aantal zakelijke hotelovernachtingen. Hier staat tegenover dat ook wanneer het slecht gaat met 
de economie mensen willen blijven recreëren. Wel gaan ze hiervoor minder ver weg en blijven 
ze liever dichter bij huis. Dit wil zeggen dat het aantal buitenlandse toeristen in slechte 
economische omstandigheden veelal afneemt, terwijl het aantal binnenlandse toeristen vaak 
juist toeneemt. Echter, naar verwachting compenseert laatstgenoemde toename 
eerstgenoemde afname niet geheel.  
 
Uit ervaring is gebleken dat een volledige economische cyclus in de Nederlandse hotellerie 
gemiddeld zeven jaar bedraagt. In de analyses van Horwath HTL wordt daarom meestal 
uitgegaan van een gesimplificeerd model van de economische conjunctuurbeweging, met een 
volledige economische cyclus van zeven jaar, waaronder één jaar met nulgroei, één hersteljaar 
en vijf jaren van groei. 
 
Historische ontwikkeling economie en hotelovernachtingen 
Uit de omgevingsanalyse bleek dat gedurende het afgelopen decennium de regio Zuidwest-
Drenthe en de provincie Drenthe een lagere gemiddelde economische jaargroei kende dan 
Nederland als geheel. In de periode 2013-2018 echter lag de economische groei dichter bij het 
landelijk gemiddelde, die bovendien duidelijk hoger lag dan in de voorgaande periode.  
 
In paragraaf 4.1 bleek dat gedurende het afgelopen decennium Nederland exclusief Amsterdam 
& Schiphol de gemiddelde jaargroei in hotelovernachtingen 3,2% was en in de provincie Drenthe 
2,6%. In de afgelopen vijf jaar was deze groei in beide gebieden groter, namelijk in Nederland 
en de provincie Drenthe respectievelijk 6,8% en 2,7%.  
 
De sterkere stijging in het aantal overnachtingen in de periode 2013-2018 in Nederland komt 
overeen met de grotere economische groei in deze periode, en bevestigt daarmee de relatie 
tussen economie en hotelovernachtingen. In dezelfde periode vond in de provincie Drenthe een 
min of meer gelijke economische groei plaats, tegenover een gemiddelde groei in 
overnachtingen van 1,5% hoger per jaar. Hier was dus minder sprake van een relatie tussen de 
economie en hotelovernachtingen.  
 
Mogelijke impact van Covid-19 op de Nederlandse hotelmarkt 
De uitbraak van het Covid-19 virus heeft een significante impact op het wereldwijde toerisme, zo 
ook op de resultaten van hotels in Nederland. Sinds de verspreiding van het virus sterk toenam in 
Nederland begin maart 2020 daalde de bezettingsgraad enorm. Waar de eerste twee weken van 
maart nog wat kamers bezet waren gedurende de rest van maart de hotels vrijwel leeg. Het aantal 
boekingen voor de komende drie maanden daalt eveneens significant, waardoor het tweede 
kwartaal van 2020 in het scenario geval een gemiddelde bezettingsgraad van 30-40% gerealiseerd 
kan worden.33 Echter is het aannemelijker dat dit percentage veel lager ligt.  

 
33 Bron: STR, Tourism Economics webcasts op 26 maart 2020 en 2 april 2020 
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Op het moment van schrijven blijven strikte adviezen en maatregelen van kracht tot en met in ieder 
geval 19 mei. Ook zijn alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 
september.34 Het is mogelijk dat strikte adviezen en maatregelen ook tot na deze data van kracht 
blijven, met mogelijk negatieve invloeden op de resultaten in de hotelmarkt. Aannemelijk wordt 
geacht dat de vraag naar hotels in 2020 flink zal dalen ten opzichte van 2019. Rekening wordt 
gehouden met een daling van de RevPAR van 50% in 2020.35  
 
De grootste impact wordt verwacht door de effecten die overheidsmaatregelen zullen hebben op 
bezoekersstromen. In mindere maar significante mate wordt verwacht dat door de economische 
crisis van 2020 en mogelijk in 2021 het besteedbaar inkomen zal dalen (afname toeristische 
bezoekers) en dat bedrijven minder zullen reizen (afname zakelijke reizigers).36 
 
Analisten van Tourism Economics en STR verwachten op basis van de huidige situatie in de markt 
dat in 2021 het Europese RevPAR niveau deels zal herstellen, waarna in 2022 het niveau van 2019 
weer bereikt zal worden.37 Deze trend lijkt redelijk in lijn met de economische prognose van het 
CPB voor Nederland van maart 2020.38  

 
Uit onderzoek van Horwath HTL blijkt dat in april 2020 circa de helft van alle Nederlandse hotels 
gesloten is vanwege de coronacrisis. De overige hotels hebben veelal het restaurant, de 
vergaderfaciliteiten en een (groot) deel van de hotelkamers gesloten. De hotels die nog open zijn, 
hebben de bezettingsgraad en de omzet in het eerste halfjaar met meer dan 50% zien dalen. Voor 
het tweede halfjaar houden de hoteliers rekening met een omzetdaling van 25-50%. De meeste 
Nederlandse hoteliers verwachten dat de negatieve impact nog minstens 6 tot 24 maanden 
aanhoudt.  
 
Benadrukt wordt dat de projecties sterk afhankelijk zijn van de verdere verspreiding van Covid-19 
en de impact op de hotelmarkt. Echter zijn de gevolgen op langere termijn simpelweg nog niet te 
overzien. Derhalve lijken deze aannames de meest aannemelijke scenario’s op het moment van 
schrijven.  

 
Aangenomen wordt: 

• 2020: daling van 50% ten opzichte van 2019 

• 2021: daling van 25% ten opzichte van 2019 

• 2022: hersteld tot niveau van 2019. 
 
Scenarioanalyse van de groei in hotelovernachtingen binnen de regionale hotelmarkt  
In de volgende tabel is de jaarlijks verwachte groei per marktsegment in de concurrerende markt 
weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met de hiervoor beschreven impact van de 
coronacrisis, met een grote daling in de vraag in 2020, gevolgd door een herstel in 2021-2022. Na 
2023 stabiliseert de verwachte jaarlijkse groei weer.  
 
Landelijk wordt verwacht dat de zakelijke markt en de groepsmarkten na de coronacrisis minder 
snel zullen groeien, maar dat met name het binnenlandse, individuele toerisme een impuls kan 
krijgen doordat meer mensen kiezen voor vakantie in eigen land. De verwachte toekomstige 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Zuidwest-Drenthe op de langere termijn zal de groei in 
vraag naar hotels in de gemeenten naar verwachting verder versterken. Belangrijker nog: 

 
34 Bron: Website Rijksoverheid, 22 april 2020 
35 Bron: STR, Tourism Economics webcasts op 2 april 2020 
36 Bron: Scenario’s economische gevolgen coronacrisis, CPB maart 2020 
37 Bron: STR, Tourism Economics webcasts op 2 april 2020 
38 Bron: Scenario’s economische gevolgen coronacrisis, CPB maart 2020 
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doordat de huidige hotelmarkt vrijwel niet bestaand is in de gemeenten Meppel en De Wolden, 
kan de ontwikkeling van een nieuw hotel leiden tot een groei in hotelvraag die aanzienlijk groter 
is dan de theoretische groeiverwachting.  
 
De gemiddelde groei over de gehele periode 2020-2030, inclusief de daling door de coronacrisis 
en het daaropvolgende herstel, is dan 1,9% per jaar. 
 
Tabel 22. Verwachte groei hotelovernachtingen 2020-2030 in % 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gem. 

Zakelijk individueel -50 50 30 5,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 

Zakelijk groep -60 50 30 5,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -1,5 

Toeristisch 
individueel 

-45 50 30 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 

Toergroepen -65 50 30 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -1,8 

Gemiddeld -50 50 30 5,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,9 

Cumulatief -50 -25 -2,9 1,9 4,6 7,4 10,3 13,3 16,4 19,6 22,9  

Bron: Horwath HTL  

 
Op basis van de hierboven beschreven verwachtingen zijn drie scenario’s gegeven voor de groei 
van de vraag naar hotelkamers voor de periode tot en met 2030.  
 
Het middenscenario gaat uit van de groeiverwachtingen, zoals beschreven in tabel 22. Hierin 
halveert de vraag naar hotelovernachtingen in 2020, maar wordt vanaf 2021 gewerkt aan een 
herstel dat in 2023 bereikt wordt. Vanaf 2024 wordt uitgegaan van een aanhoudende groei van 
circa 2,7% per jaar, waardoor de gemiddelde jaarlijkse groei over 2020-2030 uitkomt op 1,9%.  
 
In het positieve scenario wordt uitgegaan van eenzelfde crisis in 2020, maar een sneller herstel 
van de hotelmarkt en een hoger groeipercentage na afloop van de crisis. In dit scenario komt de 
effectieve gemiddelde groei van de vraag naar hotelovernachtingen uit op 2,9% per jaar.   
  
In het negatieve scenario wordt uitgegaan van een langdurige coronacrisis met maatregelen die 
aanhouden tot in 2021, en een sterke, langdurige impact op de landelijke en wereldeconomie. In 
dit scenario wordt uitgegaan een langdurig lage groei van de vraag, gemiddeld 0,9% per jaar. 
 
De drie scenario’s zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 23. Verwachte groei hotelovernachtingen Meppel, De Wolden en Westerveld, in % 

 Negatief scenario Midden scenario Positief scenario 

2020 -50% -50% -50% 

2021 0,0% 50% 75% 

2022 50% 30% 20% 

2023 25% 5% 3,5% 

2024 5,0% 2,7% 3,5% 

2025 2,0% 2,7% 3,5% 

2026 2,0% 2,7% 3,5% 

2027 2,0% 2,7% 3,5% 

2028 2,0% 2,7% 3,5% 

2029 2,0% 2,7% 3,5% 

2030 2,0% 2,7% 3,5% 

Gemiddeld 0,9% 1,9% 2,9% 

Totaal (cum.) 10,4% 22,9% 37,6% 

Bron: Horwath HTL  
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5 Marktruimtebepaling 

Aan de hand van de uitkomsten van de analyses van omgeving, aanbod en vraag is een analyse 
gegeven van de ruimte op de hotelmarkt in Meppel, De Wolden en Westerveld. Een belangrijke 
leidraad hierbij vormt de kwantitatieve analyse van het hotelaanbod in regio’s van een 
vergelijkbare omvang, alsmede de analyses van de ontwikkelingen in de vraag en aanbod in de 
omgeving. Rekening houdend met de kenmerken en kwaliteiten van de gemeenten zelf, is een 
advies geformuleerd ten aanzien van de mogelijke kwalitatieve invulling van de marktruimte in 
elk van de gemeenten, inclusief de overwegingen ten aanzien van locatie, ligging, uitstraling, 
omvang en faciliteiten. 

5.1 Marktpotentie Zuidwest-Drenthe 

Vergeleken met zes regio’s met een vergelijkbaar inwoneraantal, is het aanbod aan hotelkamers 
in de regio Zuidwest-Drenthe relatief laag: de overige regio’s tellen gemiddeld 40% meer 
hotelkamers per 10.000 inwoners. Hieruit zou voorzichtig kunnen worden opgemaakt dat de 
hotelmarkt van Zuidwest-Drenthe potentie heeft voor zo’n 200 additionele hotelkamers.  
 
Deze situatie is ontstaan door een gebrek aan groei van het hotelaanbod de afgelopen 10 jaar. 
Waar vergelijkbare regio’s over deze periode een groei van 18% tot 34% lieten zien, is het aanbod 
in de regio Zuidwest-Drenthe met slechts 1% toegenomen. 
 
Binnen de drie gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld blijkt vooral het hotelaanbod in 
Meppel ver achter te blijven bij zowel het gemiddelde van de regio Zuidwest-Drenthe als dat van 
de zes vergelijkbare regio’s. Dit kan worden gezien als een eerste aanwijzing dat hier de grootste 
marktpotentie ligt. 
 
Vanwege het beknopte karakter van de quick-scan moet deze schatting met enige 
terughoudendheid worden bejegend. In de volgende paragrafen wordt een meer gedetailleerde 
kwantitatieve behoefteberekening gegeven, gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de 
vraag. 

5.2 Marktruimte Meppel, De Wolden en Westerveld in aantal hotelkamers 

De marktruimte voor hotels in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld is gebaseerd op 
de volgende uitgangspunten: 

• Het huidige hotelaanbod, uitgedrukt in aantal hotelkamers 

• De huidige vraag naar kamernachten 

• De groeiverwachting van de vraag, op jaarbasis 

• De beoogde, “gezonde” bezettingsgraad 

• Eigen vraag gegenereerd door nieuwe hotelontwikkelingen 
 
Het huidige hotelaanbod, inclusief B&B’s en pensions, in de gemeenten Meppel, De Wolden en 
Westerveld, zoals beschreven in de aanbodanalyse, bestaat uit 24 hotels met in totaal 490 
hotelkamers.  
 
De huidige vraag naar kamernachten is in het voorgaande hoofdstuk berekend op basis van de 
bezettingsgraden in 2018. Gebaseerd op een gemiddelde bezettingsgraad van 66%, en de 
geïnventariseerde 490 hotelkamers bedraagt het totaal aantal kamernachten in 2019 circa 
119.000. 
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De bepaling van de “gezonde” bezettingsgraad is afhankelijk van de markt. In het algemeen wordt 
voor Nederlandse hotels uitgegaan van een gezonde exploitatie bij een kamerbezetting van 60% 
tot 65%. Op (binnen)stedelijke locaties, waar de stichtingskosten voor hotels aanzienlijk hoger 
liggen, ligt dit echter hoger.  
 
De gemiddelde bezettingsgraad van de hotelmarkt gemeenten steeg in de periode 2015-2019 van 
62% naar 66%. Gemiddeld was de bezettingsgraad in deze periode 65%. Over het algemeen kan 
worden geconcludeerd dat de gemiddelde bezettingsgraad in Meppel, De Wolden en Westerveld 
vergelijkbaar is met het regionale gemiddelde in Noord-Nederland. 
 
Voor de prognoses wordt de “optimale” bezettingsgraad voor de hotelmarkt van de drie 
gemeenten gesteld op 65%. Dit is gelijk aan de gemiddeld gerealiseerde bezettingsgraad in de 
periode 2015-2019, en aan de bovenkant van de bandbreedte voor een “gezonde” 
bezettingsgraad van 60% tot 65%. 
 
Onderstaande tabel toont de berekening van de markruimte in de hotelmarkt van de gemeenten 
Meppel, De Wolden en Westerveld.  
 
Tabel 24. Marktruimtebepaling gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld*  

 Negatief 
scenario 

Midden 
scenario 

Positief 
scenario 

Aanbod 2019 (# kamers) 490 490 490 

Bezetting 2019 66% 66% 66% 

Vraag 2019 (kamernachten) 119.000 119.000 119.000 

Groeiprognose 2020 -50% -50% -50% 

Groeiprognose 2025 0,0% 7,4% 15,9% 

Groeiprognose 2030 10,4% 22,9% 37,6% 

Toekomstige vraag 2020 59.000 59.000 59.000 

Toekomstige vraag 2025 119.000 128.000 138.000 

Toekomstige vraag 2030 131.000 146.000 163.000 

Toekomstige bezetting 65% 65% 65% 

Benodigd aanbod 2020 249 249 249 

Benodigd aanbod 2025 500 538 580 

Benodigd aanbod 2030 552 615 689 

Marktruimte 2020 -241 -241 -241 

Marktruimte 2025 +10 +48 +90 

Marktruimte 2030 +62 +125 +199 

Bron: Horwath HTL  *) In aantallen kamers 
 

Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar kamernachten in 2020 in alle scenario’s gehalveerd. 
Hierdoor is in 2020 in alle scenario’s sprake van een (tijdelijk) aanbodoverschot. De marktruimte 
voor 2020 is dan ook in alle scenario’s negatief.  
 
  



 
 

Rapportage quick-scan marktpotentie hotelontwikkelingen Meppel, De Wolden en Westerveld                            37 

Figuur 10. Middenscenario marktruimte in gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld 

 
Bron: Horwath HTL 

 
In het middenscenario, zoals weergegeven in bovenstaande figuur, zien we de sterke daling in de 
vraag in 2020, gevolgd door een herstelperiode in 2021-2022. Vanaf 2023 is een lichte verdere 
groei zichtbaar, waardoor uiteindelijk weer marktruimte ontstaat. In 2030 is in dit scenario naar 
verwachting vraag voor 615 hotelkamers; rekening houdend met de bestaande 490 kamers is er 
dan marktruimte voor 125 nieuwe hotelkamers. 
 
Figuur 11. Negatief en positief scenario marktruimte 

 
Bron: Horwath HTL 

 
In het negatieve scenario wordt verwacht dat de vraag pas in 2025 volledig hersteld zal zijn, en 
tot 2030 een relatief lage groei zal kennen. De cumulatieve groei tot en met 2030 zal dan circa 
10,4% zijn, ofwel gemiddeld 0,9% per jaar. In het positieve scenario is de cumulatieve groei 37,6%, 
en in het middenscenario 22,9%. Uitgaande van een beoogde toekomstige bezettingsgraad van 
65%, is de marktruimte in 2030 in het negatieve scenario 62 kamers, en in het positieve scenario 
199 kamers.  
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De geprojecteerde aantallen zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de vraagzijde van 
de hotelmarkt. Hotelontwikkelingen die aantoonbaar een grote, eigen vraag genereren, kunnen 
deze marktruimte mogelijk nog verder uitbreiden. Ervaring laat zien dat hiervoor verschillende 
mogelijkheden zijn. Hotels die een grote eigen vraag kunnen generen zijn bijvoorbeeld 
congreshotels, maar ook boutiquehotels met een bijzonder aantrekkelijk product of ketenhotels 
met een sterk reserveringssysteem en een grote naamsbekendheid kunnen ervoor zorgen dat 
hotelgasten worden aangetrokken die zonder deze hotels niet voor een verblijf in binnen de 
gemeenten zouden kiezen.  

5.3 Afwegingen met betrekking tot locatie en positionering 

5.3.1 Locatie 

In Nederland bestaat de grootste behoefte aan hotels die het meest voldoen aan de volgende 
locatiekwaliteiten: 

• meerdere en verschillende zakelijke attracties van enige omvang in een straal van circa 
twintig tot dertig autominuten  

• meerdere en verschillende toeristische attracties van enige omvang in een straal van circa 
twintig tot dertig autominuten  

• goede bereikbaarheid per auto, inclusief voldoende parkeergelegenheid in een straal van 
maximaal ongeveer vijf wandelminuten, het liefst door een ligging in een straal van tien tot 
vijftien autominuten van een afrit/oprit van een snelweg  

• goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, het liefst door een ligging in een straal van vijf 
tot tien wandelminuten van een treinstation  

• levendige centrumlocatie of juist rustgevende natuurlocatie 

• veilige omgeving 

5.3.2 Positionering 

In de aanbodanalyse werd al vastgesteld dat in Nederland de midscale en upscale segmenten 
(drie- en viersterren) de grootste marktaandelen hebben. In de meeste Nederlandse 
hotelbestemmingen bestaat hier ook de meeste vraag naar. Grootschalige vraag naar hotels op 
een vijfsterrenniveau is er vrijwel alleen in gebieden met een grote internationale 
aantrekkingskracht zoals Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol, Den Haag en Rotterdam. 
Grootschalige vraag naar hotels op een nul-, één- of tweesterren niveau is er vooralsnog vooral 
in diezelfde gebieden met een grote internationale aantrekkingskracht en in internationale 
universiteitssteden zoals Delft, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.  

5.3.3 Ketenbinding 

Bij de keuze van een reiziger voor een hotel speelt steeds vaker ook de keten en het merk van 
het betreffende hotel een rol. Medio 2015 heeft wereldwijd onderzoek van Egencia Global 
Traveler Survey nog het belang van ketens en merken voor zakenreizigers aangetoond. Volgens 
dit onderzoek verblijft maar liefst 49% van de zakenreizigers altijd in een hotel van dezelfde 
hotelketen en hetzelfde hotelmerk en kiezen zakenreizigers ook voor een hotel van een 
hotelmerk als het betreffende hotel niet erg dichtbij hun gewenste locatie ligt39. Redenen 
hiervoor kunnen zijn grotere bekendheid van het hotel onder meer door een veelzijdig 
reserveringssysteem van de keten (websites, applicatie, callcenter, intra-hotel boekingen), 
groter vertrouwen in en grotere vertrouwdheid met het product en de dienstverlening van het 
hotel door de grote ervaring van de keten, door eigen ervaring van reizigers met andere hotels 
van dezelfde keten en/of hetzelfde merk en door uniformiteitseisen voor bepaalde merken, 
deelname aan een loyaliteitsprogramma, gebruikmaken van combinatieaanbiedingen binnen 

 
39 Bron: Nieuwsbericht Hospitality Management d.d. 29-07-2015 
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partnerships en de aanwezigheid van corporate contracten. Daarom kan ketenbinding zorgen 
voor een sterkere concurrentiepositie van de betreffende hotels. Toevoeging van een sterk merk 
van een sterke keten kan een plaats zelfs aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat reizigers 
juist deze plaats kiezen voor hun hotelverblijf.  

 
Ook uit recent onderzoek van Horwath HTL blijkt dat steeds meer kleinschalige hotels zich 
aansluiten bij grote hotelketens en grote hotelmerken. Dit jaar behoort inmiddels 59% van de 
hotelkamers tot een hotelketen of hotelmerk, ten opzichte van 35% rond 2000.  

 
Veel nationale ketens hebben een voorkeur voor hotels met minimaal 80 kamers, terwijl veel 
internationale ketens een voorkeur hebben voor hotels met minimaal 120 kamers. Voor hun 
topmerken hebben de internationale ketens veelal een voorkeur voor hotels met minimaal 200 
kamers, en een locatie in één van de grote steden. De voornaamste reden hiervoor heeft te maken 
met het kunnen realiseren van schaalvoordelen en daardoor efficiëntie in de bedrijfsvoering.  

5.4 Kwalitatieve invulling marktruimte 

Uit de marktruimtebepaling blijkt dat in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld als 
gevolg van de coronacrisis in 2020 geen ruimte is voor extra hotelkamers, maar dat de 
marktruimte na een herstelperiode naar verwachting toeneemt tot 48 hotelkamers in 2025 en 
125 hotelkamers in 2030. 
 
Uit de analyse van de marktpotentie op basis van de omvang van de regio Zuidwest-Drenthe, 
kwam een theoretische marktpotentie van 200 hotelkamers naar voren. De berekende 
marktruimte voor 125 kamers in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld valt binnen 
deze indicatieve regionale marktpotentie. 
 
Uit de aanbodanalyse blijkt dat de hotels in de centra van de gemeenten kleinschalige, 
ongebonden hotels zijn, terwijl het enige grootschalige (Nederlandse) ketenhotel buiten de 
grotere plaatsen ligt, aan de snelweg. Internationale ketens zijn niet vertegenwoordigd in de 
gemeenten. Ook kwam naar voren dat het hotelaanbod de afgelopen tien jaar grotendeels 
gestagneerd is. De recente herpositionering van Hotel Brinkzicht op een luxer segment wordt 
gezien als een hoognodige, eerste kwaliteitsimpuls voor het hotelaanbod in de regio. 
 
Een kwaliteitsimpuls hoeft echter niet direct een hoog luxeniveau te betekenen. Bij de zakelijke 
markt van de gemeenten, die eerder lijkt te worden gekenmerkt door de industriële sector dan 
door zakelijke dienstverlening, past ook een kwalitatief goed hotel op midscale of driesterren 
niveau. Het toeristische segment is dominant in de omgeving van de gemeenten, en wordt voor 
een groot deel gefaciliteerd door campings en vakantieparken. Seizoensgevoeligheid binnen de 
gemeenten is iets waar de meeste hotels, campings en vakantieparken mee kampen. Het upper 
upscale / vijfsterren segment zou naar verwachting niet passen binnen deze omgeving, en niet 
rendabel zijn. Een midscale tot upscale / drie- tot viersterren niveau lijkt het meest geschikt om 
de verschillende markten aan te trekken. 
 
Een strategische ligging ten opzichte van stations en snelwegen lijkt van groot belang binnen de 
gemeenten. Locaties in plattelandsgebieden zijn met het openbaar vervoer veelal minder goed 
bereikbaar. Transferservice van treinstation naar hotel is dan een belangrijke voorwaarde, 
evenals goede voorzieningen bij het hotel zelf. 
 
Het is van belang om aandacht te besteden aan al bovengenoemde aspecten, aangezien een 
Nederlands hotel doorgaans slechts financieel succes kan hebben als de zakelijke én de 
toeristische markt in voldoende mate worden aangesproken. Een gezonde verdeling bestaat uit 
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55%-60% zakelijke vraag en 40%-45% toeristische vraag. In de gemeenten Meppel, De Wolden 
en Westerveld zal dit eerder uit 65%-70% toeristische vraag en 30%-35% zakelijke vraag bestaan. 
  
Uit de aanbodanalyse blijkt dat binnen en rond de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld 
verschillende plannen zijn voor hotelontwikkelingen.  
 
Bestaande plannen binnen drie gemeenten 
De geplande uitbreiding van Hotel Brinkzicht in de gemeente Westerveld is naar verwachting vrijwel 
zeker en relevant. Op het Bleekerseiland in Meppel zal een stadshotel met 54 kamers worden 
gerealiseerd. Door de (verwachte) nabijheid van Station Meppel, en door de ligging van Meppel aan 
de grens met Overijssel, wordt verwacht dat een hotel op deze locatie, met een sterk product op 
drie- of viersterrenniveau, een sterke eigen vraag kan genereren ten opzichte van de bestaande 
hotelmarkt in de drie gemeenten. Villa Blauwhemel heeft plannen om in totaal 75 hotelkamers aan 
de markt toe te voegen. De eerste fase omvat 10 hotelkamers en is gestart in 2020; de verdere 
planning is onzeker. Er wordt verwacht dat deze gefaseerde realisatie voor een deel eigen vraag zal 
genereren. De uitbreidingen van Grenzeloos en Zo en H.C.R. De Stobbe genereren naar verwachting 
ook een deel eigen vraag.  
 
Bestaande plannen buiten drie gemeenten 
Net buiten de regio Zuidwest-Drenthe ligt de mogelijke hotelontwikkeling in Holtenbroek. Hiervoor 
geldt dat het hotel door zijn locatie voor een belangrijk deel een andere markt zal bedienen. 
Bovendien geldt dat de hotelontwikkeling onzeker is, en dat de omvang en invulling nog onbekend 
is. Om deze redenen wordt vooralsnog geen rekening gehouden met de realisatie van dit hotel.  
 
Kleinschalige hotels 
Om het hotelaanbod kwalitatief verder uit te breiden, kan in de drie gemeenten worden gezocht 
naar mogelijkheden voor twee of drie kleinschalige hotels, gericht op de bovenkant van de 
toeristische markt. Een goed passende invulling zou een luxe boutiquehotel kunnen zijn van circa 
15-25 hotelkamers, met een sterk eigen karakter. Eventueel kan aansluiting bij een 
boutiquemerk van een van de ketens worden overwogen. Moderne boutiquehotels bieden 
veelal een levendige lounge/bar, dat ook niet-hotelgasten uit de omgeving trekt. Afhankelijk  
van de locatie is een eigen restaurant is niet vereist.  

 
Onderstaande tabel geeft een mogelijke invulling weer van de marktruimte en marktpotentie in 
de drie gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande plannen, waaronder de 
plannen voor Bleekerseiland in Meppel en de lange-termijn plannen voor Villa Blauwhemel in 
Diever. Deze mogelijke invulling is niet definitief; wanneer de genoemde plannen geen doorgang 
vinden kan de marktruimte ook met andere hotelinitiatieven worden ingevuld.  
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Tabel 25. Mogelijke invulling marktruimte Meppel, De Wolden en Westerveld 

 Naam Aantal kamers Mogelijke eigen 
vraag 

Gebruik 
marktruimte 

Bestaande plannen 

1. Hotel Brinkzicht 4 3 1 

2. Hotel Holtenbroek - - - 

3. Hotelontwikkeling 
Bleekerseiland 

54 20 34 

4. Grenzeloos en Zo 14 6 8 

5. H.C.R. De Stobbe 10 6 4 

6. Villa Blauwhemel 75 30 45 

Mogelijke verdere invulling 

7. 2-3 boutiquehotels ca.40 ca. 10 ca. 30 

 Totaal ca.200 ca. 75 ca. 125 

Bron: Horwath HTL 
 

Met de voorgestelde invulling wordt de berekende marktruimte van 125 hotelkamers voor de 
gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld optimaal benut. Doordat de verschillende 
hotelinitiatieven elk ook een eigen vraag zullen kunnen genereren, kunnen in totaal bijna 200 
hotelkamers worden gerealiseerd.    
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