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0. SAMENVATTING 
 
Aanleiding: verschuiving van het economische zwaartepunt 
Eén van de opvallendste ontwikkelingen binnen Geldrop en Mierlo in de 
afgelopen decennia is de verschuiving van de landbouw en de 
industrie/nijverheid, naar de handel en diensten. Dit heeft er toe geleid dat de 
vrijetijdssector relatief belangrijker geworden is. Naar de toekomst toe staat een 
krachtige en zelfstandige regiogemeente centraal. In de strategische visie uit 
2007, is voor recreatie en toerisme een hoog ambitieniveau geformuleerd.  
 
Geldrop-Mierlo: scharnier tussen de Brainport en het groene achterland  
De in 2004 ontstane gemeente Geldrop-Mierlo, beschikt over twee kernen met 
ieder een eigen karakter en historie. Geldrop kent een rijke geschiedenis in de 
weverij- en textielindustrie. Mierlo kent uit het verleden een meer agrarisch en 
landelijk karakter. Geldrop en Mierlo zijn daarnaast bekend om hun ‘koek’ 
(Peijnenburg) en ‘kersen’ (Mierlose Zwarte Kers).  
Het meer stedelijke Geldrop vormt de overgang van de dynamische Brainport 
(Eindhoven-Helmond) naar het groene achterland, waar Mierlo toebehoort. Het 
groene Middengebied tussen de kernen is een belangrijke ecologische 
verbinding tussen Het Groene Woud en de Strabrechtse Heide. Er liggen 
plannen om dit Middengebied de officiële status van Rijksbufferzone te geven.  
 
Grootschalig, maar kwetsbaar verblijfsaanbod 
Binnen de gemeentegrenzen heeft zich, mede door de aanwezigheid van de 
natuur, een aanbod aan verblijfsaccommodaties ontwikkeld met zelfstandige 
merken (Roompot, NH Hoteles, Carlton) en een (inter-)nationaal marktbereik. Dit 
is uniek voor een gemeente van deze omvang. Momenteel worden er in Geldrop-
Mierlo circa 260.000 overnachtingen gerealiseerd, door zowel toeristen als 
zakelijke gasten. Echter, de gemiddelde bezettingsgraad ligt onder het 
marktgemiddelde. Hierdoor mogen de middelen om te herinvesteren niet 
overschat worden.  
 
Buitenrecreatie belangrijkste motief 
Geldrop-Mierlo heeft een hoog bindingsniveau (95%) voor de recreatieve 
behoefte van de eigen inwoners. De eigen inwoners maken buiten de 
gemeentegrenzen vooral gebruik van de stedelijke leisurevoorzieningen (retail, 
cultuur, uitgaan) in Eindhoven en Helmond. Ruim 70% van de dagtochten die 
door bezoekkers binnen de gemeente worden ondernomen, hebben betrekking 
op ontspanning in de groene omgeving, bezienswaardigheden en de recreatieve 
uitloopmogelijkheden (wandelen, fietsen, sporten, etc.).  
 
Belangrijke economische sector 
De totale toeristische bestedingen op jaarbasis bedragen respectievelijk van de 
verblijfstoeristen circa € 20 miljoen en van dagtoeristen op bijna € 31 miljoen. 
Wanneer dit wordt uitgedrukt in een werkgelegenheidseffect, correspondeert dit 
met circa 700 voltijdbanen (FTE). Dit is ongeveer 6% – 8% van de totale 
werkgelegenheid in Geldrop-Mierlo. 
 
In het organiserende vermogen ontbreekt focus en samenhang 
De huidige economische betekenis wordt voornamelijk op eigen kracht door de 
grotere aanbieders gerealiseerd. Wil de gemeente deze economische waarde 
behouden en zelfs nog verder uitbreiden, zal de overheid samen met de 
ondernemers (zowel groot als klein) een toekomstgericht strategie moeten gaan 
ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling van het product als de 
marketing daarvan. Zo ontstaat er meer focus en samenhang.  
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Strategie voor behoud en groei 
De gewenste groeistrategie bestaat uit twee onderdelen: 

• Meer omgevingsgericht toerisme: meer expliciet gebruik maken van de 
kwaliteiten die in de omgeving aanwezig zijn. Hiervoor zijn verbindingen en 
samenwerkingsverbanden voor nodig; 

• Op eigen wijze doorontwikkelen van de SRE-thema’s: de thema’s die het 
SRE heeft benoemd zijn interessant om aan te haken bij de regio. Dit geeft 
meer schaal en slagkracht. Echter zijn niet alle thema’s interessant voor 
Geldrop-Mierlo. Slim inspelen op ‘food’, ‘wellness’ en ‘design’ heeft prioriteit. 

 

Heide als verbindende icoon 
Indien we elementen die ‘boven het maaiveld’ uitsteken of hebben gestoken 
nader analyseren, kan de hei als verbindende icoon worden gezien voor: 

• De relatief zure bodemsamenstelling, welke de bijzondere smaak van de 
Mierlose kers bepaalt; 

• Koek: de belangrijkste ingrediënten van de fameuze ‘Peijnenburg 
ontbijtkoek’ waren in de begintijd peper en honing. Deze honing is volop 
aanwezig in heidegebieden; 

• Het textiel- en weverijverleden: door de aanwezigheid van heideschapen is 
in geheel zuidoost Brabant de textielindustrie ontstaan; 

• Volksmentaliteit-/cultuur: de mentaliteit van de lokale bevolking is gevormd 
door de omgeving en de afgeleide werkgelegenheid; 

• Toerisme: ook de grote(re) logiesaanbieders zich hier gevestigd vanwege 
de ligging nabij Eindhoven en groot heide- en bosgebied. 

 

Drie modellen voor ambitieniveau 
Er zijn een drietal varianten mogelijk om de bovenstaande strategie toe 
uitvoering te brengen: 

• Minimaal: De focus ligt op marketing. De gemeente blijft een belangrijke rol 
spelen. Met bestaande partners worden nieuwe afspraken gemaakt; 

• Modaal: Naast marketing gaat het hier ook om organisatie. Het aanbod wordt 
versterkt door samenwerking en het krachtig invullen van de positionering; 

• Maximaal: Hierbij gaat het om een totale gebiedsontwikkeling. Het sluiten 
van allianties met partners ook buiten de toeristische sector, is een 
voorwaarde. Er ontstaat innovatie en een nieuwe structuur. De communicatie 
van werken, wonen en recreëren wordt gecombineerd.  

 

Ondernemers willen aan de slag 
Tijdens de bijeenkomsten met ondernemers is er enthousiasme ontstaan en men 
wil graag gezamenlijk aan de slag met een nieuwe koers. Op pagina 31 is een 
projectenplan opgenomen dat als input hiervoor dient. De projecten moeten 
gericht zijn op de belangrijkste doelgroepen: gezinnen en senioren. Om op korte 
termijn aan de slag te gaan zijn er al twee concrete projecten benoemd, 
waarmee men aan de slag wil en tevens breed gedragen worden.  

• Uitzetten van ‘Heideroute Geldrop-Mierlo’, incl. bewegwijzering en promotie; 

• ‘Kortingsboekje Geldrop-Mierlo 2.0.’: promotie van de toeristische sector voor 
inwoners en toeristen. Hiermee wordt ook kruisgebruik gestimuleerd.  

 

Aanjager voor nieuwe initiatieven en samenwerking 
Geen organisatie, maar een aanjager met een ‘hands-on mentaliteit’ is nodig om 
verbindingen te leggen en de thema’s samen met ondernemers verder uit te 
werken. De aanjager moet de link kunnen leggen tussen de dagelijkse praktijk 
van het ondernemen en het gemeentelijke beleid enerzijds, en de markt 
anderzijds. Het uitwerken van de gekozen thema’s en de verbanden leggen 
tussen partijen (ondernemers, SRE, Vrijetijdshuis, etc.) is zijn/haar kerntaak. 
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1. INLEIDING 

 
 
1.1. Aanleiding 
 
Op 1 januari 2004 is de gemeente Geldrop-Mierlo gevormd uit de twee 
voormalige gemeenten Geldrop en Mierlo. Vervolgens is in 2004 het Lokaal 
Toeristisch Adviesorgaan (LTA) opgericht, met als doel de gezamenlijke 
ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve beleid. Gezamenlijk dus, dat wil 
zeggen zowel gemeente, bedrijfsleven als overige belanghebbenden. Hieruit is 
het “Lokaal Toeristisch Recreatief Beleid” voortgekomen. Het beleidsplan bevatte 
echter een beperkt actieplan, zonder taakverdeling of geoormerkte budgetten. 
Met andere woorden, er is geen vervolg en partijen voelen zich niet 
verantwoordelijk. Daarbij is er binnen de gemeente relatief een beperkt budget 
en menskracht beschikbaar om projecten aan te jagen of te starten. 
 
Als vervolg op het beleidsplan is door de gemeente wel gewerkt aan 
identiteitbepaling van de gemeente Geldrop-Mierlo. Tijdens het traject is bepaald 
wat de kernwaarden van de gemeente zijn. Dit zijn:  

• Comfortabel; 

• Betrokken; 

• Zelfbewust/Trots. 
 

 
 
Deze kernwaarden zijn voor de gemeente vooral van belang daar waar het gaat 
om het communiceren naar haar inwoners, potentiële nieuwe inwoners en 
bedrijfsleven.  
 
Om toeristen en recreanten aan te trekken is echter meer nodig. Hiervoor 
ontbreekt het momenteel aan een samenhangende strategie. ZKA Consultants & 
Planners is gevraagd hier in nauwe samenwerking met de gemeente en met een 
brede vertegenwoordiging van de toeristisch-recreatieve belanghebbenden in de 
gemeente, meer invulling aan te geven.  
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1.2. Doel en vraagstelling 
 
De doelstelling behelst het ontwikkelen van een Toeristisch Beleids- en 
Marketingplan voor de gemeente Geldrop Mierlo, waarbij een strategie wordt 
geformuleerd op de volgende vragen/onderwerpen: 

• Waar willen we op toeristisch-recreatief gebied met de gemeente naar toe? 

• Wat is er voor nodig om dit te bereiken, zowel in projectmatige, 
organisatorische als financiële zin. 

 
 
1.3. Verrichte werkzaamheden 
 
Om de bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende werkzaamheden 
verricht: 

• Startbijeenkomst met ambtelijke werkgroep en wethouder mevr. Hoekman-
Sulman; 

• Locatiebezoek (o.a. Middengebied, Strabrechtse Heide, De Smelen, centra 
Mierlo en Geldrop); 

• Bureaustudie van bestaande (beleids-)documenten, rapportages, data en 
plannen; 

• Bureaustudie voor marktverkenning en trendonderzoek; 

• Economische impactberekeningen d.m.v. ZKA impactmodel; 

• Gesprekken met stakeholders uit de sector, geselecteerd in overleg met de 
gemeente (Carlton de Brug, Aardborsthoeve, GeMi Cultureel en SRE); 

• Interviews met lokale marktbetrokkenen en opinieleiders; 

• In kaart brengen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen; 

• Organisatie en uitvoering bustour voor raadsleden;  

• Tussentijds overleg met wethouder mevr. Hoekman-Sulman; 

• Twee werkbijeenkomsten met ondernemers; 

• Overleg met burgermeester, mevr. Donders-de Leest; 

• Analyse en interpretatie van uitkomsten; 

• Opstellen van contourennotitie; 

• Formuleren van een overkoepelende visie, aan de hand van de uitkomsten; 

• Interne brainstorms; 

• Rapportage, inclusief één correctieronde.  
 
Interactief proces 
Om tot de ontwikkeling van een plan te komen dat enerzijds kan rekenen op 
draagvlak bij alle belanghebbenden en anderzijds een plan dat inspireert, 
stimuleert en zorgt voor participatie van deze belanghebbenden, hebben wij een 
interactief proces doorlopen. In het proces zijn zowel de gemeente op 
beleidsniveau, de gemeenteraad, ondernemers als overige relevante 
belanghebbenden actief betrokken. 
De volgende bijeenkomsten hebben tijdens het onderzoek plaatsgevonden: 

• Gemeentelijke bustour met raadsleden en ondernemers, langs toeristisch-
recreatieve hotspots; 

• Twee werkbijeenkomsten met toeristisch-recreatieve ondernemers en 
instellingen. 

 
De werkzaamheden zijn voorts begeleid door een kerngroep vanuit de 
gemeente, bestaande uit de beleidsmedewerker toerisme en de 
portefeuillehouder, wethouder R.B.G. Hoekman-Sulman. Met de 
portefeuillehouder en de burgemeester van Geldrop-Mierlo heeft ook nog een 
bilateraal gesprek plaatsgevonden.  



 

 
 
 
ZKA Consultants & Planners 

 
5 

1.4. Opbouw rapportage 
 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

• Gestart is met een beschrijving van de beleidsuitgangspunten (hoofdstuk 2); 

• Hierna volgt een beschrijving en analyse van het huidige toeristisch-
recreatieve product van Geldrop-Mierlo (hoofdstuk 3); 

• Vervolgens zijn de potenties en verbetermogelijkheden geanalyseerd aan de 
hand van een SWOT-analyse. Op basis hiervan is de opgave en strategie 
geformuleerd (hoofdstuk 4); 

• In het hoofdstuk daaropvolgend is de marketingstrategie uitgewerkt, inclusief 
icoon (hoofdstuk 5); 

• Ten slotte zijn projecten benoemd in het actieplan, waarbij ook ingegaan 
wordt op de wijze van organisatie en financiering (hoofdstuk 6).  
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2. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN 
 
 
2.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de achtergronden en uitgangspunten die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van het Toeristisch Beleids- en Marketingplan besproken. 
Achtereenvolgens komen aan de orde een korte introductie van de gemeente, 
het gemeentelijke beleid (2.2.) en de relevante regioverbanden (2.3.). 
 
 
2.2. Gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
 
Hoog ambitieniveau  
In het recentelijk opgestelde coalitieakkoord ‘Een andere tijd, een andere 
gemeente’ zijn diverse passages over recreatie en toerisme opgenomen. Hierin 
worden op hoofdlijnen doelstellingen en ambities uitgesproken. In de 
strategische visie uit 2007 is door de gemeenteraad een wensbeeld verwoord 
richting 2025 op het gebied van recreatie en toerisme. Deze strategische visie 
vormt nog steeds de richtlijn van het beleid.  
 

Strategische visie  
De strategische visie van de gemeenteraad beschrijft het belang van recreatie in de 
gemeente Geldrop-Mierlo.  
 
De wens is uitgesproken om in 2025 een groot aanbod aan recreatieve mogelijkheden 
te hebben, van dagrecreatie tot langdurig verblijf. De mogelijkheden die er zijn moeten 
beter benut worden en uitgebouwd worden. Ook wordt door de raad de koppeling 
gemaakt met de sportvoorzieningen en recreatie. Daarnaast is het zorgthema te binden 
aan recreatie, onder de naam ‘wellness’ kunnen er kansen gegrepen worden. Op het 
gebied van welzijn, sport en voorzieningen is in de strategische visie benoemd dat 
iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de gemeente en dat tot uiting komt in een 
groot aantal activiteiten op het gebied van recreatie, kunst en cultuur. 
Bron:Strategische visie, Geldrop-Mierlo, juni 2007 

 
Belangrijk is voorts de rol die toegekend wordt aan het Middengebied tussen 
Eindhoven en Helmond. In de benoeming tot rijksbufferzone van dit gebied ziet 
men kansen voor de lokale economie. De ambitie daarbij is dat: 

• Recreatie de economische drager van dit gebied wordt; 

• Het een attractief park is voor Brainport Eindhoven; 

• Er een optimalisering plaatsvindt van ontsluiting; 

• De natuurwaarden in het gebied worden versterkt door het herstel en de 
ontwikkeling van de zogenaamde ‘ruggengraat’; 

• De zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarden wordt vergroot; 

• Er een ander agrarisch karakter ontstaat waarbij de agrarische functies meer 
toegankelijk zijn voor bewoners. 

 
Kortom, de gemeente heeft een concrete ambitie ten aanzien van toerisme en 
recreatie: het aanbieden, uitbouwen en beter benutten van de toeristisch-
recreatieve mogelijkheden van de gemeente.  
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2.3. Regionale en provinciale samenwerkingsverbanden 
 
Vrijetijdshuis Brabant werkt aan ontwikkeling 
Naast het SRE is er voor geheel Brabant de marketing- en promotie organisatie 
‘Vrijetijdshuis Brabant’. De kerntaken van deze organisatie zijn: 

• Informatie en promotie: het op de kaart zetten van Brabant als toeristische 
destinatie, door enerzijds de boodschap over te brengen op kansrijke 
doelgroepen en anderzijds ook te werken aan productontwikkeling; 

• Kennis: het ontwikkelen van kennis op het gebied van vrijetijdsvraagstukken, 
door het organiseren van bijeenkomsten, congressen en faciliteren van het 
bestaande netwerk. Daarnaast het periodiek meten van de waarde en 
effecten van de vrijetijdseconomie in Brabant; 

• Innovatie: het stimuleren van innovatie in producten en marketing, zodat er 
‘highlights’ ontstaan in het Brabantse vrijetijdsaanbod. Vernieuwing moet 
leiden tot de gewenste dynamiek en aantrekkingskracht.  

 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zet in op regionale thema’s 
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) stelt op meerdere terreinen 
richtinggevende visies op en coördineert ook de uitvoering daarvan, ondermeer 
ook door concrete subsidieprogramma’s. Eind 2007 is er een toeristisch-
recreatief meerjarenprogramma opgesteld voor Zuidoost Brabant. Dit geeft een 
visie voor de periode 2008-2013. In dit programma wordt voorgesteld de regio 
meer als eenheid te presenteren en te organiseren.  
 
Er is een vijftal strategische thema’s beschreven waarmee de Zuidoost 
Brabantse regio zich sterker kan profileren en als basis dienen voor de 
ontwikkeling van onderscheidende product/marktcombinaties.  
 
Deze thema’s zijn hieronder kort omschreven: 

• Design: De regio, met name Eindhoven, kent een hoog aantal ondernemers 
in de creatieve industrie. Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs is veel 
bezig met vormgeving. Wellicht kan dit ook een onderscheidend element zijn 
voor de toeristische sector: bijv. bijzonder ingerichte hotelkamers, inpassing 
van campings, designobjecten in de openbare ruimte etc.; 

• Food: de regio heeft vele aanknopingspunten met voeding, waaronder de 
sterke argibusiness. Het programma ‘Food Connection Point’ heeft de 
ambitie een omslag te maken van voedselconsumptie naar voedselbeleving. 
Recreatie en toerisme kunnen daar een belangrijke rol in spelen, 
bijvoorbeeld door arrangementen met streekproducten e.d.; 

• Technologie: dit thema heeft vooral betrekking op Brainport en de kansen 
voor innovatieve productontwikkeling. Nieuwe technologieën kunnen 
uiteraard ook voor het toerisme ingezet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan vervoersmiddelen of navigatiesystemen; 

• Zorg & technologie en/of wellness: Zorg in combinatie met de nieuwste 
technieken kunnen een trekker zijn voor de regio. Dit kan ook in bestaande 
producten verwerkt worden, bijvoorbeeld vakantiehuisjes met de nieuwste 
domotica-technieken;  

• Sport: de regio wil zich sterker gaan profileren als topsportregio en diverse 
(top)sportevenementen binnenhalen. Voor het toerisme heeft dit positieve 
effecten door de toename van de naamsbekendheid en de mogelijkheid van 
het aantrekken van nieuwe doelgroepen.  
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Regio VVV Zuidoost Brabant biedt arrangementen aan 
Regio-VVV Zuidoost-Brabant - de organisatie voor toerisme en recreatie in 
Zuidoost-Brabant - is opgericht op 1 januari 2004 en is ontstaan na een fusie van 
de VVV-kantoren in Asten, Bladel, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Oirschot 
en Valkenswaard met de voormalige Regio-VVV Kempen & Peel. 
 
Toerisme en recreatie is een belangrijke economische drijver. Regio-VVV 
Zuidoost-Brabant ziet het dan ook als haar taak een zo goed mogelijk gebruik 
van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in Zuidoost-Brabant te 
bevorderen, onder meer door het aanbieden van arrangementen. De Regio-VVV 
wordt gesubsidieerd door het SRE. Promotionele- en marketingactiviteiten 
worden gefinancierd door deelname door het bedrijfsleven. 
 
De arrangementen die de regio-VVV in de markt zet zijn: 

• Culinaire arrangementen; 

• Art & Design arrangementen; 

• Culturele arrangementen; 

• Sportieve, actieve & doe-arrangementen; 

• Fietsarrangementen; 

• Wandelarrangementen; 

• Verblijfsarrangementen in Zuidoost-Brabant 
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3. TOERISTISCH-RECREATIEF GELDROP-MIERLO 
 
 
3.1. Inleiding 
 
Het toeristische product kan als volgt worden gestructureerd: 

• Oorspronkelijk aanbod: niet specifiek of primair voor recreatie en toerisme 
ontwikkeld, maar waarvan wel belangrijke toeristisch-recreatieve potenties 
kunnen worden afgeleid, zoals het water en de oevers, de bereikbaarheid, 
het erfgoed, de landbouw. Dit is relatief inelastisch c.q. ligt voor lange tijd 
vast. Aanpassingen hiervan vergen een lange doorlooptijd; 

• Afgeleid aanbod: specifiek c.q. mede voor recreatie en toerisme ontwikkeld 
en meer flexibel van karakter. Voorbeelden zijn het horeca-aanbod en 
attracties. De private sector biedt hoofdzakelijk dit aanbod aan. 
Veranderingen in het afgeleide aanbod zijn afhankelijk van het rendement en 
komen op middellange termijn tot stand; 

• Organiserend vermogen: alle organisaties die te maken hebben met 
toerisme, waarbij de verleende diensten niet direct een toeristisch product 
aanbieden, maar hiertoe toegang verschaffen. Deze diensten zijn: promotie, 
informatievoorziening, arrangementen en dergelijke. Aanpassingen vergen 
relatief weinig middelen en zijn op korte termijn uitvoerbaar. 

 

In dit hoofdstuk worden de bovenstaande elementen in de huidige situatie van 
Geldrop-Mierlo geanalyseerd (3.2. t/m 3.4). Daarnaast is de economische 
betekenis van het verblijfs- en dagtoerisme vastgesteld (3.5.). Tot slot volgen de 
conclusies (3.6.). 
 

 
3.2. Oorspronkelijk aanbod 
 

Twee kernen met historie en ‘eigen verhaal’ 
De gemeente Geldrop-Mierlo is ontstaan door een fusie in 
2004 en telt momenteel ruim 38.000 inwoners. De kern 
Geldrop heeft ruim 28.000 inwoners en is daarmee qua 
inwoneraantal de grootste kern. Mierlo heeft weliswaar 
minder inwoners, met ruim 10.000, maar heeft een 

aanzienlijk grotere oppervlakte (ruim 1.800 hectare) dan Geldrop. Dit kan worden 
verklaard door het landelijke karakter van Mierlo, ten opzichte van het stedelijke 
karakter van Geldrop. In totaal is de gemeente Geldrop-Mierlo 3.140 hectare 
groot. 

 

Zowel Geldrop als Mierlo – beide heerlijkheden – wordt in de 13
e
 eeuw voor het 

eerst schriftelijk vermeld. De textielnijverheid is eeuwenlang de hoofdbron van 
inkomsten en werkgelegenheid geweest voor Geldrop. De dorpstructuur van 
Geldrop is grotendeels bepaald door de ontwikkeling van de lokale 
textielindustrie. Ook nu nog getuigen fabrieksgebouwen van de grote bloei in de 
19e eeuw. Enkele van deze fabrieksgebouwen zijn tegenwoordig 
rijksmonumenten. 
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Geldrop en Mierlo zijn daarnaast bekend van ‘koek’ (in 1883 startte Harry 
Peijnenburg zijn bakkerij en winkel in het centrum van Geldrop) en ‘Mierlose 
Zwarte’ (een kersenras dat zijn oorsprong in Mierlo kent). De Mierlose Zwarte is 
beroemd vanwege de bijzondere smaak, welke wordt bepaald door de bijzondere 
bodemsamenstelling. In Mierlo is op dit moment nog één boomgaard. 
 

  
 

Ondanks dat de gemeente enkele grote werkgevers binnen de gemeentegrenzen 
heeft (St. Anna Ziekenhuis, Peijnenburg Koekfabrieken en Kuhn, is het 
voornamelijk een forensengemeente voor Eindhoven en de rest van Zuidoost 
Brabant. Het agrarische karakter dat Mierlo vroeger had, komt vooral in het 
buitengebied tot uitdrukking. Net als in de rest van Oost-Brabant zijn er in Mierlo 
vrij veel intensieve veehouderijen. 
 
Tabel 3.1. Bodemgebruik gemeente Geldrop-Mierlo(CBS) 

Onderwerp Hectare in % 

Verkeersterrein 134 4% 

Bebouwd terrein 875 28% 

Semi-bebouwd terrein 70 2% 

Recreatieterrein 253 8% 

Agrarisch terrein 1.095 35% 

Bos en open natuurlijk terrein 678 22% 

Binnenwater 35 1% 

Totaal oppervlakte 3.140 100% 

 
Opvallend is het relatief hoge aandeel aan ‘bos en open natuurlijk terrein’: in 
Geldrop-Mierlo bedraagt dit percentage 22%, terwijl het Nederlandse gemiddelde 
slechts 12% is. Juist die natuur is ook in toeristisch-recreatief opzicht van belang, 
omdat het de (beeld)kwaliteit van de omgeving bepaald. Groen is dan ook een 
belangrijk element in het oorspronkelijke aanbod.  
 

 

• Geldrop-Mierlo, verrassende combinatie van rust en levendigheid 
Deze twee mooie en levendige dorpen vormen, ieder met hun geheel eigen karakter, 
sinds 2004 één nieuwe gemeente. Geldrop-Mierlo is dan ook een gemeente met vele 
gezichten. Dat gegeven is verwerkt in het nieuwe logo; het kasteel staat voor het stadse 
karakter van Geldrop en de boom geeft het groene gezicht van de gemeente weer.  
• Volop kunst en cultuur in Geldrop 
In de gemeente Geldrop-Mierlo vindt u nog ruim 50 gebouwen die het leven uit de 19e 
eeuw weerspiegelen. Bijvoorbeeld de gebouwen van de vroegere wollenstoffen- en 
broodfabrieken, langgevelboerderijen, unieke arbeidershuisjes en fabrikantenwoningen. 
De korenmolen ’t Nupke en de Sint Brigidakerk mag u zeker niet overslaan, evenals het 
Kasteel Geldrop met de schitterende kasteeltuinen. Het Weverijmuseum houdt de 
herinnering aan de textielhistorie van Geldrop springlevend. 

• Rust en ruimte in Mierlo 
Dit mooie forensendorp ligt aan de rand van de Strabrechtse heide; een natuurgebied 
van formaat. 
Bron: www.zobrabant.nl  
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Gelegen tussen bijzondere natuurgebieden en de Brainport 
De gemeente Geldrop-Mierlo is gelegen aan een grote diversiteit aan bos- en 
heidegebieden: Strabrechtse Heide, Keelven, Beuven, Somerense Heide, 
Lieropse Heide, etc. Sinds 2006 is een groot gedeelte hiervan benoemd tot 
Natura 2000 gebied.  
 
Vooral de 1.500 hectare grote Strabrechtse Heide betreft een bijzonder 
natuurgebied, dat de Brabantse bosgebieden verbindt met de Peelvallei/Groote 
Peel. Feitelijk vormen de kernen Geldrop en Mierlo de verbinding tussen het 
Brabantse bosgebied en de stedelijke omgeving van Eindhoven en Helmond. Het 
Middengebied dat grotendeels binnen de gemeentegrenzen van Geldrop-Mierlo 
ligt (Rijk van Dommel en Aa), heeft hier reeds een belangrijke functie in. Het 
vormt de ecologische en fysieke verbinding tussen het Groene Woud en de 
Strabrechtse Heide. De doelstelling van de gemeente is om hierop nadrukkelijker 
in te zetten en deze verbinding te verbeteren en attractiever te maken voor 
recreatief gebruik. Hiertoe behoort ook een verbinding naar recreatiegebied 
Gulbergen.  
 
Landgoed Gulbergen 
Landgoed Gulbergen is als toeristisch-recreatief landschapspark een onderdeel van het 
Middengebied. Verschillende toeristische-recreatieve voorzieningen voor dagrecreatie 
krijgen, of hebben nu al, een plek op het landgoed (Dierenrijk, Golf de Gulbergen, 
evenemententerrein, etc.). Ook zal er grootschalige natuurontwikkeling plaatsvinden. De 
verwachting is dat het Landgoed Gulbergen hiermee op termijn circa 1 á 1,5 miljoen 
bezoekers per jaar zal mogen verwachten. Daarnaast is Libéma voornemens een nieuw 
bungalowpark te realiseren met een capaciteit van circa 300 eenheden. Dit park zal in de 
gemeente Nuenen komen te liggen.  
Bron: website Landgoed Gulbergen / www.gulbergen.nl  

 
Het rijk heeft de intentie om het Middengebied de status van rijksbufferzone

1
 te 

geven, waarmee het gebied wordt gevrijwaard van nieuwe verstedelijking.  
Geldrop-Mierlo vormt hiermee de overgang van de Brainport Eindhoven naar het 
landelijke en groene uitloopgebied. Deze ligging is uniek en biedt kansen voor 
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, zowel in dag- als verblijfstoerisme.  
 

  

                                                      
1
  Rijksbufferzones zijn waardevolle open groene gebieden met veelal landbouw en natuur tussen 

 twee of meerdere grote steden. Ze hebben twee belangrijke functies: behoud van het open 
 landschap en ruimte voor recreatie.  
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3.3. Afgeleid aanbod 
 

3.3.1. Aanbod 
 
In deze paragraaf is het afgeleid aanbod beschreven, oftewel de omvang en 
karakter van de toeristisch-recreatieve accommodaties/voorzieningen in de 
gemeente. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het aanbod in het 
dagtoerisme en verblijfstoerisme.  
 

Dagtoerisme: voornamelijk aanbod met lokaal tot regionaal marktbereik 
De dagtoeristische voorzieningen in Geldrop-Mierlo hebben een divers karakter, 
maar hebben veelal slechts een lokaal tot regionaal marktbereik. Het 
onderscheidende vermogen op grotere schaal is derhalve klein. Thermen 
Geldrop en Dierenrijk zijn de belangrijkste trekkers. 
 
Tabel 3.2.  Dagrecreatief aanbod met regionaal tot bovenregionaal bereik 

Aanbod Plaats Marktbereik 

Attracties     

Dierenrijk Europa Mierlo (Boven-)regionaal 

Kasteel Geldrop Geldrop Regionaal 

Musea     

Weverijmuseum Geldrop Geldrop Regionaal 

Dagrecreatie     

Golf de Gulbergen Mierlo Regionaal 

Thermen Geldrop Geldrop (Boven-)regionaal 

Recreatiegebied De Smelen Geldrop Regionaal 

      
 

Naast deze dagrecreatieve voorzieningen beschikt Geldrop-Mierlo ook over een 
degelijk wandel- en fietsroutenetwerk. De fietsroutes sluiten aan op het landelijke 
fietsknooppuntensysteem (ook verbonden met een tweetal lange-afstandroutes

2
) 

en leidden de recreanten over voornamelijk over de Strabrechtse Heide. Een 
andere bijzondere fietsroute is deze langs het Eindhovensch kanaal, die Geldrop 
op een aantrekkelijke wijze met het stedelijke gebied verbindt. Door de hoge 
waterkwaliteit beschikt het Eindhovensch kanaal over zeer groene en ecologisch 
interessante oevers.  
De wandelroutes voeren vooral door het Middengebied, Dommeldal en de 
Strabrechtse Heide. Er zijn vanuit Geldrop-Mierlo wandeltochten te maken over 
het heidegebied met bijzondere vergezichten en ecologie.  
 

Ten slotte heeft Geldrop-Mierlo ook een breed en gevarieerd 
evenementenprogramma. Gemiddeld vinden er circa 100 evenementen per jaar 
plaats, waarvan circa tweederde daarvan betreft jaarlijks terugkerende 
evenementen. Ook hier hebben slechts enkele een bovenregionale functie; een 
grote meerderheid betreft evenementen op lokaal of zelfs buurtniveau en zijn 
toeristisch niet interessant.  
 

                                                      
2
  LF-routes, met ANWB bewegwijzering. 
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Verblijfstoerisme: enkele sterke logiesaanbieders 
In tabel 3.3. is het aanbod aan logiesbedrijven in Geldrop-Mierlo weergegeven, 
uitgesplitst naar bedrijven en aantal slaapplaatsen (bedden). In totaal bevinden 
zich in Geldrop-Mierlo 11 actieve logiesbedrijven

3
 met een totale capaciteit van 

2.410 bedden.  
 
Tabel 3.3.  Verblijfsaanbod in bedrijven en bedden  

Sector Bedrijven Slaapplaatsen 

Hotels/pensions standaard 2 18 

Hotels middenklasse en luxe 4 616 

Kleinschalig kamperen (minicampings) 1 15 

Groepsaccommodaties 2 142 

Bungalows 1 1.619
4
 

Totaal  10 2.410 

 

 
3.3.2. Gebruik 
 
Verblijfstoerisme: grootschalig aanbod, maar wel kwetsbaar 
Momenteel worden er in Geldrop-Mierlo circa 260.000 overnachtingen 
gerealiseerd, welke zijn verdeeld over verschillende verblijfsaccommodaties. Dit 
betreft het totale aantal overnachtingen dat zowel door de toeristische markt als 
de zakelijke markt wordt genoten. Het grootste aandeel hebben de bungalows, 
met ruim tweederde van het totaal. Daar achteraan komen de middenklasse/luxe 
hotels met 27%. Minicampings, hotels/pensions en groepsaccommodaties 
hebben een marginale bijdrage aan het gerealiseerde aantal overnachtingen in 
de gemeente. Tabel 3.4. geeft een overzicht.  
 

Tabel 3.4.  Aantal en verdeling van overnachtingen (afgerond)
5
 

Verblijfstoerisme Overnachtingen   

Hotels/pensions standaard 1.289  1% 

Hotels middenklasse en luxe 70.484  27% 

Kleinschalig kamperen (minicampings) 3.675  1% 

Groepsaccommodaties 2.884  1% 

Bungalows 179.471  70% 

Totaal (saldo) 257.803 100% 

 

Een relatief groot deel (bijna 70%) van het aantal overnachtingen wordt 
gerealiseerd door het bungalowpark ’t Wolfsven. Het verblijfstoeristische product 
is daarmee kwetsbaar, omdat er hiermee een grote afhankelijkheid bestaat.  
 

    
V.l.n.r.: Bospark ;’t Wolfsven, Hotel het Anker/Gasterij Mierle en Carlton de Brug  

                                                      
3
  Stichting Heppie realiseert een nieuw hotelconcept bij Bospark ’t Wolfsven: Hotel Heppie. Deze 

 nieuwbouw bestaat uit een groepsaccommodatie met 12 vierpersoonskamers, een appartement, 
 twee trainingsruimtes en een speelgebouw met theaterzaal 
4
  Opgaaf Bospark ’t Wolfsven. 

5
  Opgaaf gemeente Geldrop-Mierlo, op basis van jaarlijkse toeristenbelasting. Het betreft zowel 

 zakelijke als toeristische overnachtingen.  
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Onder de huidige omstandigheden hebben met name de grotere hotels (NH en 
Carlton, die voor een groot deel afhankelijk zijn van de zakelijke markt), moeite 
om een bezetting te halen conform het Brabant gemiddelde

6
. Indien de bezetting 

onder druk komt te staan, wordt de ruimte voor (her-)investeringen in kwaliteit en 
nieuwe producten dikwijls ook minder. In die situatie dreigt er stilstand. 
 
Tabel 3.5.  Gemiddelde bezettingsgraad 

Gemiddelde bezettingsgraad Geldrop-Mierlo
7
 Brabant

8
  Nederland

6
 

Hotels 31% 44% 46% 

Kleinschalig kamperen (minicampings) 10% 11% 10% 

Groepsaccommodaties 3% 22% 22% 

Bungalows 30% 46% 39% 

        
 

Dagtoerisme: vooral omgevingsgericht en sociale motieven
9
 

In de gemeente Geldrop-Mierlo worden op jaarbasis 2,9 miljoen dagtochten 
ondernomen door inwoners vanuit de gemeente of daarbuiten. Hieronder worden 
verstaan bezoeken aan attracties (met name Dierenrijk/Landgoed Gulbergen), 
musea en bezienswaardigheden, evenementen, wellness en activiteiten van 
buitenrecreatie, zoals wandelen en fietsen. 
 
Tabel 3.6.  Aantal en verdeling van dagtochten in gemeente Geldrop-Mierlo

10 

Dagtoerisme Bezoekers Aandeel 

Attracties 180.000 6% 

Musea en bezienswaardigheden 200.000 7% 

Cultuur/evenementen 296.152 10% 

Buitenrecreatie/dagtochten 2.065.949 72% 

Wellness 145.178 5% 

Totaal (saldo) 2.887.279 Bezoekers 

 

Op basis van beschikbare data uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek is een 
analyse gemaakt van het inkomende en uitgaande dagtoerisme. Wat doen 
mensen uit Geldrop-Mierlo in de buurgemeenten? En welke activiteiten 
onderneemt de regiobevolking in Geldrop-Mierlo.  
 
Op hoofdlijnen komt het volgende beeld hieruit naar voren dat: 

• De aantrekkingskracht van Geldrop-Mierlo voor de inkomende dagrecreatie 
ligt vooral in de recreatieve uitloopmogelijkheden van de groene ruimte of het 
doegericht bezoek attracties, evenementen, horeca en wellness;  

• Geldrop-Mierlo heeft een hoog bindingsniveau (95%) voor de recreatieve 
behoefte van de eigen inwoners. Er is naar verwachting voor de lokale 
behoefte en verzorgingsfunctie voldoende aanbod. Dit zegt nog weinig over 
de bovenlokale concurrentiekracht. Het is interessant om aanvullend te 
bepalen welke uitgaande en inkomende bezoekersstromen bestaan; 

• De eigen inwoners buiten de gemeente vooral gebruik maken van de 
stedelijke leisurevoorzieningen (retail, cultuur, uitgaan) in het stedelijke 
gebied en de groene ruimte ten zuiden van de gemeente. In oostelijk richting 
is er sprake van een meer doelgericht bezoek van activiteiten, evenementen 
en attracties. 

                                                      
6
  De gemiddelde bedbezetting in de provincie Noord-Brabant bedroeg in 2009, 35,2%. Bron. CBS, 

 het gebruik van logiesaccommodaties.  
7
  Op basis van toeristenbelastingaangifte 2009.  

8
  Bron: CBS, 2009/2010.  

9
  ‘Samenzijn met bekenden’, ‘mensen ontmoeten’, ‘gezellige drukte  opzoeken’ 

10
  Op basis van het CVTO, 2010. 
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Welke activiteiten onderneemt de regiobevolking in Geldrop-Mierlo? 
(Bron: CVTO, bewerking ZKA) 

 
 
Op basis van dit huidige gebruik zijn de volgende conclusies te trekken voor het 
dagrecreatieve product: 

• De voorzieningen in detailhandel en cultuur vooral lokaal verzorgend zijn en 
sterk te maken hebben met het concurrerende aanbod in het aangrenzende 
stedelijke gebied waar meer schaal en specialisatie bestaat; 

• De trekkers (met andere woorden het onderscheidende en concurrerende 
aanbod in de regio) zijn de attracties (m.n. Dierenrijk) en wellness (Thermen 
Geldrop en het hieraan verbonden ondernemerschap); 

• Ruim 70% van de dagtochten die plaatsvinden in de gemeenten hebben 
betrekking op ontspanning in de groene omgeving, bezienswaardigheden en 
de recreatieve uitloopmogelijkheden (wandelen, fietsen, sporten, etc.). Dit 
heeft allemaal een extensief karakter en vindt grotendeels plaats in de 
publieke ruimte die door de gemeente en natuurbeheerders wordt beheerd.  

 
Voor welke activiteiten zoeken inwoners de regiogemeenten op? 
(bron: CVTO, bewerking ZKA) 
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3.4. Organiserend vermogen 
 
In het toerisme is het organiserend vermogen, inclusief marketing en promotie, 
een belangrijk aspect. In veel gebieden gaat men daarbij veelal uit van een 
publieke en private samenwerking. Echter, de discussies over het omgaan met 
de door de overheid en het bedrijfsleven opgebrachte gelden en de organisatie 
zijn in vele gemeente een splijtzwam. 
 
Er wordt reeds door Geldrop-Mierlo budget vrijgemaakt voor de ondersteuning 
van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Zij werken aan de 
positionering van de regio en de vermarkting daarvan.  
 

In Geldrop-Mierlo zelf is er op verschillende niveaus organiserend vermogen 
aanwezig. Wat betreft marketing en promotie is men, in toeristische zin, 
grotendeels afhankelijk van de krachtige marketing van de logiesaanbieders en 
(in mindere mate) van het Dierenrijk. Deze partijen hebben een bovenregionale 
aantrekkingskracht. Daarnaast is er zowel in Geldrop als in Mierlo een VVV-
kantoor gevestigd, dat bemand wordt door vrijwilligers. Van een krachtige 
gezamenlijke marketing voor geheel Geldrop-Mierlo is momenteel nog geen 
sprake. Samenwerking en samenhang ontbreekt daarvoor nog op te veel 
vlakken.  
 
Het organiserende vermogen vanuit de bevolking is goed te noemen: veel 
verenigingen, clubs en buurtschappen organiseren regelmatig activiteiten. 
Echter, zijn deze activiteiten nauwelijks toeristisch interessant. Dat neemt niet 
weg dat ze zeer belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de gemeente en haar 
wijken. De evenementenorganisaties zijn nog wel wat geïsoleerd en operen 
voornamelijk óf in Geldrop óf in Mierlo. Dit zou beter sociaal en organisatorisch 
verbonden kunnen worden; een ambitie die ook in het evenementenbeleid

11
 is 

opgenomen.  
 

Diversiteit aan evenementen 
Een kleine greep uit de uitgebreide evenementenkalender van Geldrop-Mierlo: 

• Mei’se Mert: grootste evenement van Geldrop, combinatie van presentaties, muziek, 
show en kermis; 

• Liberty Loop: sportieve herdenking van de bevrijding van Nederland; 

• Kempische wandeldagen: wandeltochten met recreatief en educatief karakter; 

• Regenboogfestival: duurzaam muziek- en cultuurfestival in Kasteeltuinen Geldrop; 

• Kennedymars (doorkomst); 

• Concours Hippique: NK springruiters, paarden-/ruiterevenement voor jong en oud; 

• Pitpop: populair muziekevenement; 

• Taptoe Mierlo: muziekevenement, programma van showorkesten; 

• Kasteelconcerten: passende muziekevenementen in de tuinen van Kasteel Geldrop; 

• Strabrechtse Heideloop: diverse afstanden voor wandelaars en hardlopers, met 
startpunt in Geldrop; 

• Blues Open: festival voor bluesmuziek; 

• Geld'rop Uit: thematische evenementen van horeca ondernemers; 

• Diverse straatfestivals, braderieen en kleinschalige buurtevenementen. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
11

  Bron: Geldrop-Mierlo bruist!, gemeente Geldrop-Mierlo (vastgesteld op 22 november 2010).  
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3.5. Economische betekenis 
 
Aan de hand van het aantal overnachtingen en het aantal dagtoeristen is de 
huidige economische betekenis van toerisme en recreatie in Geldrop-Mierlo in 
kaart te brengen. Dat kan aan de hand van het ZKA impactmodel, dat aan de 
hand van de bestedingen ook de werkgelegenheid in beeld brengt.  
 
De bestedingen zijn verdeeld over de volgende uitgavencategorieën:  

• Logies (overnachtingkosten voor huisje/hotel); 

• Horeca; 

• Detailhandel; 

• Entree (entreegelden attractie, fietshuur, parkeergelden, etc.); 

• Vervoer. 
 
Verblijfstoerisme circa € 20 miljoen bestedingen 
De totale toeristische bestedingen van verblijfstoeristen bedragen circa € 20 
miljoen. In tabel 3.4. zijn deze bestedingen uitgesplitst naar uitgavencategorie. 
 
Tabel 3.7.  Bestedingen verblijfstoeristen in € 

Categorie Bestedingen 

Logies 9.116.573 

Horeca 4.771.249 

Detailhandel 2.793.829 

Entree 955.635 

Vervoer 2.686.353 

Totaal 20.323.639 

 
Dagtoerisme: bijna € 31 miljoen bestedingen 
De bestedingen van dagtoeristen bedragen op jaarbasis bijna € 31 miljoen, 
waarbij bijna € 13 miljoen door de horeca wordt omgezet. 
 
Tabel 3.8.  Bestedingen dagtoeristen in € 

Sector Bestedingen 

Logies - 

Horeca 12.819.057 

Detailhandel 2.464.657 

Entree 8.996.584 

Vervoer 6.640.185 

Totaal 30.920.483 

 
De totale economische betekenis correspondeert met een werkgelegenheid van 
circa 700 FTE, of circa 900 – 1.000 banen. Dit is 7,5% – 8,5% van totale 
werkgelegenheid.  
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3.6. Conclusie 
 
Voldoende aanbod in en rondom de gemeente 
De kernkwaliteiten van het toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeente 
Geldrop-Mierlo zijn: 

• Groene omgeving: bos- en heidegebieden, Middengebied, parken in de 
omgeving;  

• Strategische ligging en goede bereikbaarheid: grenzend aan Brainport 
Eindhoven/Helmond en met één voet in de omliggende natuurgebieden (o.a. 
Strabrechtse Heide); 

• De dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, verspreid over de gemeente 
en de twee dorpen Geldrop en Mierlo, met als voornaamste componenten: 
o Bospark ’t Wolfsven; 
o De 4-sterrenhotels Carlton De Burg en NH Hoteles; 
o De aanwezigheid van andere verblijfsvoorzieningen in Geldrop en 

Mierlo (1/2/3-sterren en diverse B&Bs); 
o Dierenrijk; 
o Thermen Geldrop; 
o Weverijmuseum Geldrop; 
o Kasteel Geldrop. 

 
Buitenrecreatie belangrijkste motief 
De bovenstaande voorzieningen trekken reeds veel bezoekers naar de 
gemeente en ook bijzondere nichemarkten weten door de combinatie van 
verblijf- als bezienswaardigheden de gemeente te vinden. De combinatie van de 
goede ligging nabij Eindhoven en aanwezigheid van bijzondere natuur- en 
heidegebieden rond de gemeente, zijn daarbij zeer belangrijk. Buitenrecreatie is 
het belangrijkste motief voor een bezoek aan Geldrop-Mierlo. 
 
Belangrijke economische sector 
De economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector in Geldrop is 
mede dankzij deze bovenstaande trekkers relatief groot. In totaal wordt er voor € 
51 miljoen aan bestedingen gedaan, dat correspondeert met een 
werkgelegenheid van 900 – 1.000 banen (direct + indirect).  
 
In het organiserende vermogen ontbreekt focus en samenhang 
De huidige economische betekenis wordt voornamelijk op eigen kracht door de 
grotere aanbieders gerealiseerd. Wil de gemeente deze economische waarde 
behouden en zelfs nog verder uitbreiden, zal de overheid samen met de 
ondernemers (zowel groot als klein) een toekomstgericht strategie moeten gaan 
ontwikkelen. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling van het product als de 
marketing daarvan. Zo ontstaat er meer focus en samenhang. In het volgende 
hoofdstuk zal daarom de nieuwe positionering en een nieuwe (groei-)strategie 
worden bepaald. 
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4. POTENTIES 
 
 
4.1. Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat het huidige toeristisch-recreatieve 
product nog geen eenheid vormt en er in de marketing nog een gezamenlijke 
focus ontbreekt. Om deze knelpunten op te heffen en de oorzaken en 
oplossingen te identificeren, doen we een stap terug. Dit houdt in dat er een 
SWOT-analyse is gemaakt, waar de potenties van het toerisme in Geldrop-Mierlo 
uit gedestilleerd kunnen worden. 
 
 
4.2. SWOT-analyse 
 
Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie in Geldrop-Mierlo 
te bepalen en daarmee ook de effectieve strategie in marketing en promotie te 
benoemen, is een SWOT analyse

12
 uitgevoerd.  

 
Tabel 4.1. Overzicht SWOT-analyse 

Sterkten Zwakten 

• Brabantse plattelandsgemeente 

• 1.500 hectare natuur als voortuin 

• Volkscultuur, verenigingsleven en vrijwilligers 

• Professionele aanbieders aanwezig 

• Goede bereikbaarheid en ligging aan internationale 

corridor 

• Niet als eenheid en toeristische destinatie bekend 

• Geringe belevingswaarde 

• Niet meer dan optelsom van losse onderdelen 

• (Professionele) aanbieders kwetsbaar door omzetniveaus 

die onder druk staan 

• Sterke product- en interne gerichtheid van aanbod en beleid 

• Weinig samenhang tussen producten en productie in 

toerisme 

• Gemeente faciliteert lokaal en ondersteunt de regio, maar 

wie coördineert, verbindt en stimuleert ontwikkeling (vooral 

procesmanagement)? 

• Naast enkele professionele aanbieders is het aanbod 

amusement en bezienswaardigheden relatief kleinschalig 

en de exploitatie sterk afhankelijk van vrijwilligers 

Kansen Bedreigingen 

• Grote thuismarkt: stedelijke bevolking binnen 

handbereik; 

• Toename van het aantal binnenlandse ‘short-breaks’ 

(comfortabele accommodaties, services en 

keuzemogelijkheden); 

• Behoefte aan plattelands en natuurbeleving bij 

stedelijke bevolking (ontvluchten, bezinnen, 

authenticiteit); 

• Aandacht voor gezondheid en ‘well-being’ als 

lifestyle: bewegen, sporten, wellness, verzorging, etc. 

• Investeringen, zoals benoeming tot Rijksbufferzone, 

maar ook in accommodaties; 

• Branding van omliggende steden en regio (design, 

food, technologie, cure & care, (top)sport).  

 

•••• Concurrentie van omliggende gemeenten; 

•••• Draagvlak voor toerisme (geen toeristische traditie); 

•••• Afstemming landschapsstructuur- en waarden 

•••• Landbouw en traditionele waarden onder druk 

• Borging van de kwaliteit: beperkte beschikbare middelen 
voor investeringen zowel bij privaat als publiek 
(bezuinigingen); 

• Focus op recreatief vastgoed, i.p.v. exploitatie; 

• Concurrentie neemt toe, zowel voor de 
plattelandsrecreatie als verblijf en attracties 

• Stad is (te) dominant in beeldbepaling en regionaal beleid. 
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  De term SWOT-analyse bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
 Threats. De analyse is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de 
 kansen en bedreigingen analyseert. 
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Landschap, cultuur en identiteit sterk 
Het landschap rondom de gemeente Geldrop-Mierlo is een zeer belangrijke en 
sterke (omgevings-)kwaliteit voor de gemeente, die voor een belangrijke mate 
ook het toeristisch recreatief product van de gemeente vormt. Zonder de natuur 
en nabijheid van de Strabrechtse Heide zou de aantrekkingskracht van de 
gemeente beperkt zijn. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft tevens voldoende 
aanbod aan cultuurhistorie (tradities, industrie, etc.) en volkscultuur 
(verenigingen, gezelschappen etc.).  
 
Unieke ligging tussen stedelijke en groene zones 
Geldrop-Mierlo ligt in de stadsrand. Het is de scharnier tussen de stedelijke regio 
met een hoge dynamiek en focus op internationaal concurrerende woon-, werk- 
en recreatiemilieus enerzijds en de ‘slow region’ van het Brabantse bos- en 
heidegebied anderzijds. Deze tweedeling is binnen de gemeentegrenzen ook 
voelbaar. 
 
Ligging van Geldrop-Mierlo tussen stedelijke en groene zones 

 
 
Brabantse mentaliteit en gastvrijheid 
De heersende mentaliteit van betrokkenheid en gastvrijheid biedt een goede 
basis voor het toerisme. Desondanks heeft men nog geen echte toeristische 
traditie en nog niet overal bewust van de kansen die er liggen op dit terrein. De 
samenwerking tussen ondernemers moet op sommige terreinen (bijv. horeca) 
nog verder versterkt worden.  
 
Groot aanbod aan verblijfsaccommodaties 
Geldrop-Mierlo heeft een ruim aanbod aan verblijfsaccommodaties, die zowel in 
type, niveau en prijs van elkaar verschillen. Voor meerdaags verblijf in de 
gemeente zijn er dus voldoende keuzemogelijkheden. Bovendien is men in staat 
verschillende doelgroepen aan te spreken zowel in de leisure- als zakelijke 
markt.  
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4.3. Opgave 
 
Wanneer de sterkten en zwakten in verband worden gebracht met de kansen en 
bedreigingen, worden de opgaven duidelijk. Deze opgaven zijn in de 
onderstaande confrontatiematrix samengevat onder de noemers ‘versterken’, 
‘behouden’, ‘ontwikkelen’ en ‘omdraaien’. Idealiter worden al deze opgaven later 
opgenomen in een integrale strategie.  
 
 
Tabel 4.2. Confrontatiematrix 

 Kansen Bedreigingen 

Sterktes 

 
VERSTERKEN 

‘Verhaal’ 
Organiserend vermogen  

 

BEHOUDEN 
Cultuur en erfgoed  
Omgevingskwaliteit 

 

Zwaktes 

 
ONTWIKKELEN 

Omgevingsgericht toerisme 
 
 

 
OMDRAAIEN 

Gebrek aan focus 
 
 

 
 
4.4. Strategie 
 
Groeistrategie  
Om het fundament van het toerisme te versterken en de economische waarde 
ervan te vergroten, is een groeistrategie gewenst. Het doel is op de eerste plaats 
om de bestaande bezoekers en voorzieningen te behouden. Hiervoor is het 
nodig dat een marktconforme bezetting wordt gerealiseerd. Daarnaast kan 
hiermee op termijn ook het toerisme doorgroeien, zowel in kwantiteit als kwaliteit. 
Het doel is niet om zoveel mogelijk mensen aan te trekken, maar om toerisme en 
recreatie een stabiele economische pijler te maken in de gemeente Geldrop-
Mierlo. In het volgende hoofdstuk wordt de strategie nader uitgewerkt.  
Op basis van de analyse van de (bestaande en potentiële) concurrentiekracht en 
productiestructuur van Geldrop-Mierlo, stellen wij de volgende twee strategieën 
voor: 
 
1. Omgevingsgericht toerisme 
Voor het verblijfs- en dagtoerisme sterker inzetten op de groene kwaliteiten in en 
rondom de gemeente. Buitenrecreatie is nu al het belangrijkste motief, maar dat 
kan nog verder worden doorontwikkeld. Het versterken van het ‘eigen verhaal’ en 
het groene imago. Daarnaast kan ook de belevingswaarde van de omgeving 
vergroot worden. 
 
2. Op eigen wijze doorontwikkelen van SRE-thema’s 
Vooral voor het dagtoerisme inzetten op de regionale thema’s wellness/sport, 
design en food. Bestaande bijzondere aanbieders hiervan moeten worden 
gekoesterd en de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Op deze wijze 
ontstaat synergie voor ontwikkeling van organisaties en voor marktbewerking. 
Neem de thema’s bovendien niet al te letterlijk, maar zoek naar creatieve 
ingangen (out-of-the-box denken). Zo kan het gezonde tussendoortje van 
Peijnenburg als food, maar zeker ook als wellness gezien worden. De rol van de 
gemeente hierbij is het creëren van organiserend vermogen (samenhang en 
samenwerking). Netwerken op regioniveau zijn daarbij essentieel. Waar dit nu 
vooral ‘volgend’ verloopt, kunnen hier in de toekomst ook condities aan 
verbonden worden.  
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5. MARKETINGSTRATEGIE 
 
 
5.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is verder ingegaan op de positionering (5.2) binnen de markt en 
aanverwante promotie die gebruikt kan worden om de naamsbekendheid van de 
gemeente Geldrop-Mierlo te vergroten. Daarnaast worden de doelgroepen (5.3.), 
product-marktcombinaties, (5.4.) en het verbindende merk (5.5.) beschreven.  
 
 
5.2. Positionering 
 
Brabantse ontmoetingsplek tussen stad en groen 
Op basis van het huidige gebruik en de mate waarin de gemeente ook invloed 
heeft op dit product, stellen wij voor te kiezen voor de bijzondere 
landschappelijke kwaliteiten, welke ook drager zijn van de historie en de cultuur.  
De kracht van Geldrop-Mierlo zit in de sterke combinatie van het oorspronkelijke 
aanbod (landschap, natuur en infrastructuur) en het afgeleide aanbod 
(verblijfsaccommodaties en dagtoeristische voorzieningen). Deze kwaliteiten 
moeten worden gekoesterd en duidelijker naar voren worden gebracht.  
 

‘Ontmoeten’ en ‘Ont-moeten’ 
Geldrop-Mierlo is een ontmoetingsplek op de rand van de dynamische Brainport 
en bijzondere natuurgebieden. Het is een scharnierpunt voor zowel het 
‘ontmoeten’ (samenzijn, gezelligheid, etc.) en ‘ont-moeten’ (vrij zijn, 
ongedwongen vakantiegevoel). Om de ontmoetingsplek ‘te laden’ bestaan er 
voldoende aanknopingspunten: weverij, industrie, koek, kersen, etc.  

 
 
5.3. Doelgroepen 
 
Dagtoerisme 
Voor het dagtoerisme zijn de volgende doelgroepen van belang: 

• Eigen inwoners: de voornaamste gebruikers van het leisure-, horeca- en 
detailhandelsaanbod binnen de gemeente; 

• Regiobevolking: inwoners van zowel de omliggende dorpskernen als steden 
(Brainport). 

 
Verblijfstoerisme 
Op basis van CVTO en CVO-cijfers passen de volgende doelgroepen het best bij 
het product dat Geldrop-Mierlo biedt: 

• Gezinnen (met kinderen): op vakantie wil men vrij zijn en geniet van rust en 
ontspanning. Gewoon, eerlijk en gezelligheid passen bij deze doelgroep; 

• Echte vakantiegangers: houden van actieve en sportieve vakanties en zijn 
gesteld op luxe en gemak; 

• Rustzoekers: hebben geen uitgesproken wensen, maar zijn gesteld op 
privacy en rust. Het gewone en herkenbare is voor hen fijn en vertrouwd. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ZKA Consultants & Planners 

 
23 

5.4. Product-marktcombinaties 
 
Drie kansrijke product-marktcombinaties 
Om het product van Geldrop-Mierlo gericht te ontwikkeling is het wenselijk 
verschillende product-marktcombinaties te benoemen. Deze product-
marktcombinaties brengen het aanbod en de doelgroepen samen in een 
kansrijke verbinding.  
Voor Geldrop-Mierlo zijn er drie kansrijke product-marktcombinaties: 

• Comfortabel verblijfstoerisme: korte vakanties voor gezinnen met kinderen, 
natuurliefhebbers/rustzoekers en sporters; 

• Omgevingsgericht dagtoerisme op basis van de SRE thema’s. De thema’s 
food, sport/wellness en design zijn daarbij het meest kansrijk. Deze thema’s 
kunnen allen worden verbonden met de natuurbeleving; 

• Zakelijke markt: regionale bijeenkomsten/congressen en nichemarkten (zoals 
professionele sportteams). 

 
 
5.5. Verbindend merk 
 
Heide is het DNA van Geldrop-Mierlo 
In het interactieve proces dat voor deze studie gevolgd is, zijn diverse bijzondere 
elementen naar voren gekomen die als icoon voor de gemeenten zouden kunnen 
dienen. De belangrijkste suggesties die tijdens de sessies met belangrijke 
belanghebbenden (toeristische ondernemers en aanverwante instellingen) zijn 
geopperd zijn het weverijverleden (incl. het huidige museum) en de Mierlose 
zwarte kers. Echter, ook hierin zit de tegenstelling tussen Geldrop 
(textiel/weverij) en Mierlo (landbouw) opgesloten. Er is daarom op zoek gegaan 
naar een verbindend merk, dat de losse componenten in de gemeente bij elkaar 
brengt en met een ‘logische’, wervende boodschap in de markt kan zetten.  
 
Als de unieke elementen (USP’s) van de gemeente die door de 
belanghebbenden genoemd zijn, worden geclusterd, leidt dat tot: 

• Brabants: comfortabel, gemoedelijkheid, gastvrijheid, etc.; 

• Historie: industrie, textiel, monumenten, streekproducten, etc.; 

• Natuur/platteland: landbouw, Middengebied, Strabrechtse Heide, etc. 
 
Indien we elementen die ‘boven het maaiveld’ uitsteken of hebben gestoken in 
Geldrop-Mierlo nader analyseren (denk aan Peijnenburg, Weverijverleden, 
Kersen en de verblijfstoeristische aanbieders), komen we tot de conclusie dat 
deze zijn ontstaan dankzij de omgeving. Met deze omgeving wordt hier vooral de 
hei bedoeld. De hei is het symbool voor: 

• De relatief zure bodemsamenstelling, welke de bijzondere smaak van de 
Mierlose kers bepaalt; 

• De hei is daarnaast ook verbonden aan het weverij- en textiel verleden. De 
textielindustrie in geheel zuidoost Brabant is ontstaan door de aanwezigheid 
van de (heide-)schapen, die de grondstof leverden; 

• Daarnaast is ook de aanwezigheid van koekfabriek Peijnenburg terug te 
herleiden naar de hei. De belangrijkste ingrediënten van de fameuze 
‘Peijnenburg ontbijtkoek’ waren in de begintijd peper en honing. Deze 
honing is volop aanwezig in heidegebieden; 

• Volksmentaliteit: de mentaliteit van de lokale bevolking is gevormd door de 
omgeving en de afgeleide werkgelegenheid; 

• Ten slotte hebben ook de huidige verblijfsaccommodaties zich hier 
gevestigd vanwege de ligging bij de stad Eindhoven en een groot heide- en 
bosgebied. 
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Kortom: de heide is het DNA van de gemeente en het omliggende gebied. Het 
heeft de omgeving en de mens gevormd tot wat het nu is. De werkgelegenheid, 
sociale structuren en producten die hier nog steeds worden geproduceerd (denk 
bijvoorbeeld aan Peijnenburg) zijn hier een resultaat van.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De A67 heeft de banden met de heide in het verleden ‘fysiek doorgesneden’, 
maar de heide ligt nog steeds zeer dichtbij. In combinatie met de voorzieningen 
voor dag- en verblijfstoerisme is dit een unieke combinatie. Zeker in de eigen 
regio. Het is zaak het gevoel van de heide, zowel fysiek als thematisch, weer 
meer terug te brengen binnen de gemeentegrenzen.  
 
Heideplant als icoon voor Geldrop-Mierlo 
De heideplant staat daarbij centraal voor de groene omgeving en de 
producten/karakteristieken die daaruit zijn voort gekomen. In de marketing van 
toeristisch-recreatieve product moet de heideplant prominent terug komen.  
 
Consistente destinatiemarketing 
Om ervoor te zorgen dat de gemeente Geldrop-Mierlo daadwerkelijk 
geassocieerd gaat worden met de heide en alles wat daar mee samenhangt, is 
‘branding’ van belang. De boodschap die de gemeente naar buiten brengt zal 
daarvoor niet diffuus moeten zijn (‘we zijn dit, maar ook dat’), maar zal eenduidig 
en consistent moeten zijn. De heide is de icoon en zal expliciet naar voren 
gebracht moeten worden. Voordeel is dat met de heide als icoon er, zonder af te 
wijken van het oorspronkelijke verhaal, toch meerdere thema’s aan verbonden 
kunnen worden. Het heeft een kapstokfunctie. Dat neemt niet weg dat de 
boodschap en positionering sterk en duidelijk voor het voetlicht gebracht moeten 
worden.  
 
Drie elementen die belangrijk zijn bij branding: 

• Zichtbaarheid: maak via diverse kanalen (plaatselijke en regionale VVV-
organisaties, SRE, promotiecampagnes, etc.) duidelijk wat de sterke punten 
van Geldrop-Mierlo zijn: het Brabantse leven, de historie en de natuur. Heide 
is daarvoor de icoon en zal prominent terug moeten komen; 

• Inspireren: zorg dat de campagnes andere organisaties/bedrijven inspireren 
om hier verder mee aan de slag te gaan; 

• Samenwerking: samenwerking tussen ondernemers zowel in Geldrop als 
Mierlo. Het uitvergroten van de verschillen tussen de beide kernen, maakt 
het verhaal diffuus. Het gaat om het geheel van Geldrop-Mierlo en er zullen 
derhalve samen initiatieven opgepakt moeten worden.  
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Productontwikkeling met heide als thema 
Naast de bovenstaande marketing en promotieactiviteiten, is branding via 
producten nog veel sterker. Kortom de heide centraal stellen bij de 
productontwikkeling. Dat kan op verschillende manieren. Te denken valt aan de 
verkiezing van een heidekoning(in), evenementen als heidepop en heidefeesten 
(“Heide Happenings”), streekproducten, etc. Deze evenementen hoeven niet op 
de heide of in het buitengebied plaats te vinden, maar kunnen juist ook in de 
centra (daar waar de stedelijke voorzieningen aanwezig zijn) georganiseerd 
worden. Door ook in de centra zaken te organiseren en ze te laten fungeren als 
startpunt, worden toeristen ook geïnteresseerd in een bezoek aan deze centra.  
 

   
 
Daarnaast kunnen ook de bestaande aanbieders de heide meer als thema gaan 
gebruiken in hun accommodaties. De omgeving kan bijvoorbeeld worden 
aangekleed met heideplanten of er kunnen speciale heidekamers/-bungalows 
worden ingericht. Daarnaast kan de gast als souvenir een (klein) heideplantje 
worden aangeboden.  
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6. ACTIEPLAN 
 
 
6.1. Inleiding 
 
Om daadwerkelijke ontwikkelingen in gang te zetten, is een verbindend merk niet 
genoeg. Ten eerste zal dit helder en attractief gecommuniceerd moeten worden 
met de in het vorige hoofdstuk benoemde doelgroepen. Naast deze promotionele 
taak, liggen er ook uitdagingen voor meer organisatie, coördinatie en 
samenwerking. Hiermee kan zowel intern (tussen Geldrop en Mierlo) als extern 
(met de buurgemeenten) het toeristische product worden verstevigd.  
 
In dit hoofdstuk zijn drie uitvoeringsmodellen uitgewerkt, inclusief de voor- en 
nadelen (6.2.). Hierna volgen de bijbehorende communicatiemiddelen (6.3.) en 
een uitgewerkt projectenplan (6.4.). Na dit overzicht met projecten zijn de 
mogelijke partners voor de uitvoering geïdentificeerd (6.5.). Tenslotte volgen de 
organisatorische aanpak (6.6.) en aanbevelingen over de wijze van financiering 
(6.7.) 
 
 
6.2. Uitvoeringsmodellen 
 
Drie denkbare modellen voor ambitie 
Om van recreatie en toerisme een economische drager te maken, zijn gerichte 
inspanningen van de gemeente nodig. Bestaande aanbieders en doelgroepen 
moeten vastgehouden worden en er moet gewerkt worden aan de uitbreiding en 
inhoudelijke ontwikkeling van thema’s. Om de gemeente steviger op de kaart te 
zetten zijn er drie mogelijkheden. Het gewenste model is het voorkeursmodel, 
maar vergt veel inspanningen van de ambtelijke organisatie.  
 
Er zijn een drietal varianten mogelijk voor de organisatie en coördinatie van 
communicatie en promotie binnen de gemeente: een minimaal, modaal en 
gewenst model. Op de volgende pagina zijn de modellen kort toegelicht en de 
voor- en nadelen tegenover elkaar gezet. Vervolgens is een projectenplan 
samengesteld per thema, dat op de verschillende niveaus is uitgewerkt.  
 
Minimaal model: focus op marketing en promotie 

• Beschrijving: Met het behoud van de bestaande middelen worden met 
bestaande organisaties (lokaal en regionaal) nieuwe afspraken gemaakt over 
de inspannings- en prestatieverplichtingen. De uitvoerende taak blijft hiermee 
in principe bij externe organisaties liggen en de rol van de gemeente ligt 
vooral op bestuurlijk-administratieve vlak. De VVV-organisaties in Geldrop en 
Mierlo blijven veel van deze taken uitvoeren. Daar waar nodig zullen 
bestaande producten worden geactualiseerd en vernieuwd. De overige 
promotie, nieuwe ontwikkelingen en samenwerking worden feitelijk aan de 
markt overgelaten;  

• Voordelen: relatief weinig extra kosten en inspanningen nodig; 

• Nadelen: weinig verandering en daardoor geen echte impuls voor toerisme 
en recreatie. 
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Modaal model: nieuwe werkwijzen 

• Beschrijving: In dit model worden nieuwe werkwijzen voor coördinatie, 
promotie en communicatie doorgevoerd. Partijen herkennen een eigen 
verantwoordelijkheid en stemmen dit af op de beschikbaarheid van middelen. 
De rol van de gemeente is groter dan in het minimale model. Dit past ook 
meer bij de ambities van de gemeente, welke ontwikkeling en meer 
economische waarde inhouden. De bestaande structuur wordt uitgebreid met 
SMART

13
 doelstellingen, gericht op meer creativiteit, samenhang en 

belevingswaarde. Onderdeel hiervan is het realiseren van een eigentijdse 
‘shop-in-shop’ formule voor de voorlichting en promotie inclusief ‘i-points’. De 
bestaande VVV-organisaties worden hiermee geïntegreerd. Dit zijn (digitale) 
informatievoorzieningen bij publieksbalies en recepties van 
recreatiebedrijven, musea, bezienswaardigheden, bibliotheken en winkels; 

• Voordelen: de gemeente heeft meer ‘grip’ om de activiteiten en door nieuwe 
werkwijzen te introduceren kan de boodschap van Geldrop-Mierlo effectiever 
en gerichter voor verschillende doelgroepen gecommuniceerd worden; 

• Nadeel: er wordt een nieuwe, uitgebreide communicatielijn voor toerisme en 
recreatie opgezet, terwijl er al diverse communicatieactiviteiten van de 
gemeente lopen (wonen, werken, acquisitie bedrijven, etc.). 

 
Gewenst model: geïntegreerd model voor gebiedsontwikkeling 

• Beschrijving: Dit model zet in op een transformatie van het communicatie- en 
promotiebeleid van de gemeente. Voor de gehele gemeente wordt aan 
‘destinatiemarketing’ gedaan: het complete pakket van informatievoorziening, 
acquisitie en promotie voor wonen, werken en recreëren. Binnen deze 
context ontwikkelt de promotie en organisatie rondom toerisme en recreatie 
zich met een nieuw vestigingsconcept steeds meer tot beeldbepalende 
etalage. Met andere organisaties (publiek en privaat) uit een breed werkveld 
wordt projectmatig de marketing en promotie waar mogelijk opgepakt 
(activiteiten, arrangementen, privilleges, etc.); 

• Voordelen: de gemeente heeft één heldere boodschap voor zowel 
(potentiële) inwoners, bedrijven en toeristen/recreanten. Het is daarmee een 
wervende; 

• Nadelen: Vraag relatief veel inspanningen van de ambtelijke organisatie en 
meer inzet van middelen. 

 
 
6.3. Communicatiemiddelen 
 
In de promotie en communicatie neemt de VVV-organisatie een belangrijke 
plaats in. Persoonlijke dienstverlening blijft belangrijk, zeker voor de doelgroep 
waar Geldrop-Mierlo bedient. 
 
Echter, zullen ook de VVV’s meer samen moeten gaan werken met de 
toeristisch-recreatieve bedrijven in de gemeente en moeten moderniseren. In de 
onderstaande modellen zijn de verschillende mogelijkheden en ambitieniveaus 
voor wat betreft communicatie uitgewerkt.  

                                                      
13

  SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
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6.3.1. Minimaal model 
 
Internet als basis 
Voor de marketing staat internetcommunicatie en -werving voorop, omdat 
internet momenteel voor meer dan 90% van de consumenten de primaire 
informatiebron vormt bij het zoeken naar leuke toeristisch-recreatieve 
bestemmingen, activiteiten en overnachtingsmogelijkheden. Dit vereist dat het 
aanbod thematisch wordt aangeboden door de ontwikkeling van een 
aantrekkelijke interactieve toeristisch-recreatieve website, met een moderne ‘look 
& feel’. 
 

 
Een referentie hiervoor is de succesvolle thematische promotie van de gemeente 
Halderberge: www.waarbrabantbegint.nl  

 
De huidige gezamenlijke website van de VVV’s in Geldrop en Mierlo biedt 
hiervoor een startpunt. Deze website is echter passief en weinig wervend. Deze 
website vergt daarom doorontwikkeling, zodat consumenten daadwerkelijk 
bewogen worden om de gemeente te bezoeken. Dit kan opgepakt worden in 
samenwerking met de regio VVV en/of Vrijetijdshuis Brabant.  
 
 
6.3.2. Modaal model 
 
Gastheerschap: rondleidingen door gemeente 
De vrijetijdsconsument is kritisch en bereid zich in de meeste gevallen goed voor 
op een vakantie of dagtrip. De basisinformatie is via de moderne 
informatietechniek, met name internet, zeer eenvoudig en voor iedereen 
beschikbaar. Op de plaats van bestemming gaat het om de toegevoegde waarde 
van informatie. Door de informatie interactief te maken, kan het beter afgestemd 
worden op de informatiebehoefte van de vrijetijdsconsument (zowel verblijfs- als 
dagtoerist).  
 

De informatie die de meeste toegevoegde waarde oplevert, is de informatie die 
gericht is op het ‘verhaal van Geldrop-Mierlo’ (heide, industrie, weverij, 
streekproducten, etc.). Het ‘rondje Geldrop’ focust alleen op Geldrop, maar dat 
kan breder worden ingezet (dus ook voor Mierlo). Dat zou kunnen met bestaande 
organisaties als de Heemkundekring Myerle. Daarnaast kunnen naast de 
woonkernen van de gemeente ook de groene omgeving meegenomen worden.  
 
Digitale toeristische informatiepunten (‘i-points’) 
Om met name de verblijfsgasten in Geldrop-Mierlo te stimuleren om gebruik te 
maken van het binnen de gemeentegrenzen aanwezige aanbod, is 
informatievoorziening essentieel. Om een voldragen systeem te kunnen 
ontwikkelen, zal de informatievoorziening gezamenlijk door de ondernemers in 
alle delen van de gemeente opgepakt moeten worden.  
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Dit zal in samenwerking moeten gebeuren met bestaande instanties (waaronder 
ook de bestaande VVV-organisatie).Een efficiënt en wervend middel hiervoor zijn 
digitale brochures en informatiepunten. Door middel van een digitale unit 
(touchscreen) dat aangesloten is op een centraal systeem, kan de toerist zijn 
eigen informatie zoeken. Dit systeem kan een aantal taken voor zijn rekening 
nemen: 

• Informatiepunten waar de consument / toeristen zich concentreren (digitale 
units voor ‘Brochures op Maat’); 

• Communicatie via nieuwe/moderne media/ict: internet, mobiele telefonie, 
GPS, etc. Informatie over, gebieden, routes, evenementen en activiteiten 
kunnen hieraan worden gekoppeld; 

• Geautomatiseerd systeem voor informatie over logiesaccommodaties en het 
boeken van attracties, activiteiten, restaurants etc. Dit genereert ook 
informatie over de toerist (NAW-gegevens en evt. aanvullend profiel). 

 

Ook de bestaande informatieverstrekkers, waaronder de VVV-organisatie, 
kunnen hier gebruik van maken. Vooral voor de buitenlandse toerist blijft de VVV 
een belangrijke (fysieke) informatiebron. Belangrijk is het systeem ‘bottom-up’ op 
te bouwen en te beginnen met het creëren van draagvlak bij ondernemers en 
instanties in de eigen gemeente. Een bestaand en succesvol voorbeeld van 
dergelijke digitale informatiepunten is te vinden in Noord-Limburg (Stichting 
Promotie Noord-Limburg) en op de Veluwe (Veluws Bureau voor Toerisme). 
 

   
 
 
6.3.3. Gewenst model 
 
Bezoekerscentrum voor wonen, werken en recreëren 
In het gewenste model wordt de communicatie over werken, wonen en recreëren 
aan elkaar gekoppeld. Er ontstaat zo één boodschap voor de toerist, bewoners 
en bedrijven. De middelen en acties die genoemd zijn in het minimale en modale 
model kunnen parallel lopen aan deze variant. Echter, in dit gewenste model 
wordt een stap verder gezet en zowel gewerkt aan toeristisch-recreatieve 
gebiedsontwikkeling en aan het in gang zetten van een proces. Dit laatste is 
nodig om initiatieven van de grond te krijgen en aan te jagen.  
 
Voor de communicatie wordt een bijzonder bezoekersinformatiecentrum ingericht 
op een prominente plaats in de gemeente. In het centrum krijgt iedereen de 
informatie die men wil ontvangen. Alles is er op gericht om bezoekers te 
enthousiasmeren en informeren over recreatie, cultuur, evenementen, wonen en 
werken. Op verschillende strategische punten in de gemeente komt deze 
informatie terug. Het realiseren van een dergelijk bezoekerscentrum kan in een 
pand van de gemeente, waar services voor de inwoners (stadswinkel) en 
toeristeninformatie (huidige VVV) worden hier gebundeld. In diverse gemeente 
wordt het ook gecombineerd met andere (semi-)overheidsdiensten, zoals een 
bibliotheek, theater, gemeenschapshuis en muziekschool. In Geldrop-Mierlo zou 
wellicht Hofdael hiervoor kunnen dienen.  
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Er kan ook gezocht worden naar andere formules, waarbij gezocht wordt naar 
een efficiënte bundeling van private diensten. Zo kan er ook synergie ontstaan. 
Zo zou het bezoekerscentrum ook gevestigd kunnen worden in een filiaal van 
een bank (bijv. Rabobank), waarbij een gedeelte van het pand 6/7 dagen per 
week toegankelijk is.  
 

  
Referentie: VVV Etten-Leur, in combinatie met diverse maatschappelijke functies 
 

 

6.3.4. Raming kosten 
 
Voor de bovenstaande acties is een raming gemaakt van de te verwachten 
initiële (eenmalige extra kosten voor de ontwikkeling/vernieuwing) en de 
jaarlijkse kosten (voor beheer/onderhoud). De kosten van de modellen en 
verwante acties zijn te ramen op: 
Minimaal model:  

• Initiële kosten € 100.000 – € 200.000 

• Jaarlijkse kosten € 40.000 - € 50.000 
Modaal model:  

• Initiële kosten € 175.000 – 225.000 

• Jaarlijkse kosten € 50.000 - € 75.000 
Gewenst model:  

• Initiële kosten PM (afhankelijk van opzet) 

• Jaarlijkse kosten € 200.000 - € 250.000 (subsidie
14

) 
 

De bovenstaande bedragen betreffen indicatieve bandbreedtes. Het uiteindelijke 
bedrag is in grote mate afhankelijk van de keuze van acties, het niveau van de 
uitvoering en bestaande organisatiestructuren. 
 
 

6.4. Projectenplan 
 
Projecten voor lange en korte termijn 
Om meer concreet invulling te geven aan de verschillende modellen en de 
gekozen thema’s te laden met projecten, is onderstaand (zie pagina 29) een 
projectenplan opgenomen. Deze opsomming van projecten is niet limitatief 
bedoeld, maar het is juist de bedoeling dat alle belanghebbenden hun eigen 
projecten en acties hierin voegen en (gezamenlijk) oppakken. De suggesties die 
in het projectenplan zijn opgenomen zouden een aanzet moeten zijn tot een 
nieuwe manier van denken. De projecten zijn gericht op de belangrijkste 
doelgroepen voor Geldrop-Mierlo (zie ook pagina 22): 

• Gezinnen (met kinderen); 

• (Actieve) Senioren; 
 

                                                      
14

  Indien de uitvoering wordt gedaan door een externe partij. 
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PROJECTENPLAN

  OMGEVINGSGERICHT TOERISME THEMA FOOD THEMA WELLNESS/SPORT/ZORG THEMA DESIGN 
Minimaal • Gebruik van heide als 

icoon/beeldmerk in de toeristisch-
recreatieve marketing; 

• Ontwikkelen van eigentijdse, 
interactieve website, waarop de 
consument vooraf veel (actuele) 
informatie kan verkrijgen; 

• Stimuleren van kruisgebruik van 
voorzieningen door doorverwijzingen 
in bestaande promotiemiddelen van 
bedrijven; 

• Communiceren van boodschap op 
strategische ‘bronpunten’; 

• Eenduidige bewegwijzering naar 
‘hotspots’.  

• Thema prominent vermelden in 
promotiemateriaal (website, 
brochures, etc.); 

• Voortzetten van ‘food inspiration 
maand’. 

• Ontwikkelen van ‘happen en 
stappen’ concept; 

 

• Goed en interessant wandel- en 
fietspadennetwerk en 
route/kooppunten netwerk, met 
goede ontsluiting/ bereikbaarheid en 
transferia; 

• Speciale aandacht voor 
toegankelijkheid en 
transferiumfuncties 
Strabrechtseheide (bijvoorbeeld bij 
de Aardborsthoeve); 

• Thema prominent vermelden in 
promotiemateriaal (website, 
brochures, etc.). 

• Betere toegankelijkheid en ontsluiting 
weverijhistorie en –museum, door dit 
thema meer zichtbaar te maken in de 
gemeente Gerldrop-Mierlo. Dit kan 
ondermeer door het te koppelen aan 
de omgeving (heide), Hofdael te 
ontsluiten en aan te haken bij het 
cultuur-/horecaplein; 

• Thema prominent vermelden in 
promotiemateriaal (website, 
brochures, etc.). 

Modaal • Gezamenlijk uitwerken van 
aantrekkelijke routes en 
arrangementen, zowel in de kernen 
van Geldrop (rondje van Geldrop ook 
in Mierlo laten plaatsvinden) als in 
het buitengebied (‘heideroutes’); 

• Meer toegankelijk maken van de 
bossen in het Middengebied; 

• Stimuleren van evenementen en 
festivals met als thema de heide 
(‘Heide Happenings’); 

• Gebruik maken van digitale 
informatiepunten/displays; 

• Benutten van Eindhovensch Kanaal 
als recreatieve route. 

• Ontwikkeling van lokale delicatessen 
en streekproducten, bijvoorbeeld met 
de combinatie Mierlose Zwarte – 
Pijnenburg (in lijn van 
‘Kersenleutjes’); 

• Organiseren van jaarlijkse 
Foodgerelateerde evenementen en 
arrangementen, zoals een 
gemeentebreed ‘Pruvenement’ of 
‘smaaktafels’; 

• Organiseren van workshops voor de 
beleving van ‘food’: ruiken, voelen, 
bereiden, etc. 

• Stimuleren van (sport-)evenementen 
met de groene omgeving als 
thema/decor; 

• Meer toegankelijk maken van de 
bossen in het Middengebied; 

• Thematische routes door het 
Middengebied. 

• Wandel- en fietsroutes rondom de 
ontstaansgeschiedenis van de 
kernen en gemeente en locaties die 
met weverij/stoffen en indirect met de 
heide verband houden; 

• Inzetten van schaapsherders; 

• Workshops en diensten op het 
gebied van ‘ambachtelijk weven’ van 
grondstof tot product (‘Design it 
yourself’: breien, handwerken, etc.). 

Gewenst • Sluiten van partnerships met 
bedrijven, buurgemeenten en 
natuurbeheerders; 

• Ontwikkelen van levendige 
ontmoetingsplekken zowel in de 
kernen (pleinen) als in het 
buitengebied (recreatieve poorten); 

• Ontwikkelen van integraal 
communicatie en 
dienstverleningspakket voor wonen, 
werken en recreëren. 

• Opzet van ‘foodnetwerk’: 
samenwerkingsverbanden met 
leveranciers en producenten (incl. 
boerenbedrijven) om de 
streekproducten door te ontwikkelen; 

• Gebruik maken van communicatie- 
en promotiekanalen van Peijnenburg 
(Geldrop-Mierlo als onderdeel van 
het product); 

• Doorontwikkeling van een 
aantrekkelijk horecaplein te Geldrop. 

• Doorontwikkeling van het 
wellnessaanbod. Speciale aandacht 
voor locatie De Smelen; 

• Ontwikkelen van 
zorgarrangementen, i.s.m. het St. 
Anna Ziekenhuis en 
zorgverzekeraars. 

• Verdere uitnutting weverij- en 
stoffenthematiek, door ontwikkeling 
van passende thematische 
evenementen, starten van 
samenwerking met designers, 
stoffen/weverijkunstwerken in de 
gemeente; 

• Samenwerking met producenten, 
Design Academy Eindhoven en 
andere textielmusea op nationaal 
(Tilburg, Twente, etc.) of 
internationaal niveau. 
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Ondernemers willen aan de slag 
Tijdens de bijeenkomsten met de toeristische-recreatieve ondernemers in 
Geldrop-Mierlo is er enthousiasme ontstaan voor een gezamenlijke aanpak. Om 
dit gestalte te geven heeft men reeds twee projecten benoemd, die men graag 
op korte termijn (als zogenaamde ‘quick-wins’) wil uitvoeren. Deze projecten 
betreffen: 
 

1. Heideroute Geldrop-Mierlo 
Het uitzetten van een fietsroute die Geldrop en Mierlo, middels een route over de 
heide en door het groen, met elkaar verbindt. Voor deze route moet er 
permanente bewegwijzering worden aangebracht, die zowel zeer duidelijk als 
aantrekkelijk is. Langs de route zouden ook informatieborden over de kwaliteiten 
van de omgeving geplaatst kunnen worden. De route moet in ieder geval de 
starten en eindigen in de centra van Geldrop en Mierlo en langs enkele 
bezienswaardigheden voeren. In het komende jaar moet de fietsroute feestelijke 
worden geopend. De lokale VVV-organisaties kunnen hierbij ondersteunen.  
De kosten zijn vooral gelegen in het aanbrengen van bewegwijzering, promotie & 
communicatie en coördinatie. Om dit te realiseren dient een coördinator 
aangesteld te worden, die overleg voert met de verschillende partners 
(gemeente, natuurbeheerders, ondernemers, etc.).  
 

2. Kortingsboekje Geldrop-Mierlo 2.0. 
Om de samenwerking en het kruisgebruik van voorzieningen en services te 
vergroten wil men graag een kortingsboekje ontwikkelen voor de gehele 
gemeente. Al eerder werd een soort gelijke acties uitgevoerd met het boekje 
‘Ken uw gemeente’. De doelstelling is het succes hiervan door te zetten en nog 
meer bedrijven te laten participeren, zowel in Geldrop als in Mierlo. Het boekje 
richt zich zowel op de eigen inwoners als de toeristen. De kosten bedragen het 
ontwerp, drukken en distributie van het boekje. Daarnaast zal er voorbereiding 
en evaluatie plaats moeten vinden. In principe moet een dergelijk boekje een 
structureel karakter krijgen. 
 

   
 

 
6.5. Cross-sectorale partners 
 
Voor het uitvoeren van de in het voorgaande plan genoemde projecten en acties, 
zijn nadrukkelijk ook cross-sectorale partners nodig (buiten de toeristisch-
recreatieve sector). Op de eerste plaats zal er een goede afstemming moeten 
plaatsvinden tussen de verschillende gemeenten. Bestaande projecten en 
initiatieven, inclusief bijbehorende middelen, zullen met elkaar verbonden 
moeten worden. Er moet voorkomen worden dat er doublures ontstaan of zelfs 
(op langere termijn) kannibalisme ontstaat.  
 

Zoals in paragraaf 3.1. al besproken werd, heeft het toeristisch-recreatieve 
product een samengesteld karakter. De toerist ervaart geen fysieke grenzen van 
bijvoorbeeld gemeenten. Nieuwe projecten zullen derhalve gezamenlijk opgepakt 
moeten worden en zoveel mogelijk in het gehele gebied een plaats moeten 
vinden (spreiding).In het onderstaande schema zijn per hoofdthema relevante 
partners indicatief weergegeven. 
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Tabel 6.1. Potentiële cross-sectorale partners 

Thema's Potentiële partners 

Omgevingsgericht toerisme • Staatsbosbeheer 

• Brabants Landschap 

• Waterschap Dommel en Aa 

• Natuurmonumenten 

• Regio VVV/Vrijetijdshuis 

• Rijkswaterstaat 

• ANWB 

• Provincie Noord-Brabant 

• Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

• Europese Unie / LEADER + 

Food • Koninklijke Peijnenburg BV 

• Shoot My Food (Food Inspiration) 

• ZLTO 

• Brainport Eindhoven 

• Brabant Vers  

• Agro & co 

• Floriade 2012 / Greenport Venlo 

• Kamer van Koophandel 

• Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging 

• Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

Wellness/sport/zorg • Koninklijke Peijnenburg BV 

• Sint Anna Ziekenhuis 

• Stichting Heppie 

• Fietsersbond 

• Noord-Brabantse wandelsportbond 

• KNBLO Wandelsport 
• NHB Deurne / Hippische Opleiding 

• Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie 

• Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

• Lokale en regionale sportverenigingen 

Design • Design Academie Eindhoven 

• Dutch Design Week 

• GlowEindhoven 

• High Tech Automotive Campus Helmond 

• Kamer van Koophandel 

• Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging 

• Nederlandse Weverijmusea (Tilburg en Twente) 

• Vereniging Stamboek Het Kempische 
Heideschaap 

    

 
 
6.6. Aanpak 
 
Creëren van draagvlak 
Het creëren van draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van 
de acties op korte én lange termijn. Ten eerste is men voor een groot deel 
afhankelijk van de lokale toeristische ondernemers, die projecten actief en 
passief moeten ondersteunen. De actieve ondersteuning moet ook blijken uit de 
bereidheid tot medefinanciering van projecten. De ondernemers maken immers 
voor een groot deel het toeristische product van de gemeente. Ook draagvlak bij 
de bevolking is van belang: toeristen moeten gastvrij ontvangen worden. 
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Voor de uitvoering worden onderscheiden: 

• Trekkers: diegenen die uitgesproken een initiatief zouden kunnen gaan 
trekken; 

• Duwers: diegenen die daartoe uitgesproken flankerende en ondersteunende 
projecten zouden kunnen gaan verrichten. 

 
Aanjager nodig voor nieuwe initiatieven, maar geen organisatie 
Om het systeem van ‘trekkers’ en ‘duwers’ op gang te brengen is - zeker in de 
gemeente Geldrop-Mierlo - een aanjaagfunctie nadrukkelijk gewenst. Van de 
huidige ambtelijke organisatie mag niet verwacht worden dat men deze taak, 
naast de huidige werkzaamheden, volledig kan oppakken. Echter, is het wel 
nodig dat er iemand een focus heeft op het stimuleren van initiatieven en er dus 
‘kort op moet zitten’. Door het aanstellen van een aanjager kan een eerste stap 
gezet worden. Het opzetten van een nieuwe organisatie is niet nodig en kan zelf 
averechts werken. Een organisatie kan op termijn te introvert worden en te veel 
bezig zijn met randzaken. Het is juist de bedoeling dat er een ‘linking pin’ komt 
die toegankelijk, proactief en slagvaardig is.  
 
De aanjager zorgt ervoor dat de ondernemers zich betrokken voelen bij de 
ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product in de gemeente. Dat vergt ook 
van de ondernemers een strategische en brede(re) blik (over de eigen belangen 
heen). De aanjager moet de link kunnen leggen tussen de dagelijkse praktijk van 
het ondernemen en het gemeentelijke beleid enerzijds, en de markt anderzijds. 
Het uitwerken van de gekozen thema’s en de verbanden leggen tussen partijen 
(ondernemers, SRE, Vrijetijdshuis, etc.) is zijn/haar kerntaak. Daarnaast wordt 
gewerkt aan de implementatie van de thema’s binnen (bestaande) projecten. 
Bijvoorbeeld een alliantie met Peijnenburg of stimuleren van evenementen in 
relatie tot heide. De aanjager wordt daarbij niet de probleemeigenaar, maar ‘zet 
aan tot’. 
 
Zonder deze aanjager en gerichte focus op gezamenlijke doelstellingen, is de 
kans op succes gering. Er moet voorkomen worden dat, net als bij het LTA, 
initiatieven niet van de grond komen en uiteindelijk alleen leiden tot frustraties. 
Door er iemand direct voor verantwoordelijk te maken, ontstaat er meer 
dynamiek, controle en coördinatie.  
 
Toeristisch platform, meer dan alleen overleg en advies 
Om nieuwe marktimpulsen, samenwerking en het kruisgebruik tussen Geldrop-
Mierlo en de regio te stimuleren, is het oprichten van een gezamenlijk toeristisch 
platform een belangrijk hulpmiddel. Door het regelmatig organiseren van 
bijeenkomsten, workshops en bedrijfsbezoeken raken de toeristische 
ondernemers in de nieuwe gemeente beter met elkaar bekend. De aanjager kan 
deze bijeenkomsten organiseren.  
 
Door op regelmatige basis bij elkaar te komen kan er gewerkt worden aan 
gezamenlijke projecten als de ontwikkeling van aantrekkelijke ‘Heide-
arrangementen’, afstemmen van belangen, zorgen voor een eenduidige 
‘agendasetting’ (wat heeft prioriteit vanuit de markt?). Alleen het geven van 
advies en het bepalen van gezamenlijk koers is niet voldoende. Marktpartijen 
zullen samen met de gemeente de positionering uit moeten gaan dragen. De 
ondernemers zagen tijdens de sessies in het kader van deze studie ook de 
voordelen van dergelijke bijeenkomsten. 
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6.7. Financiering 
 
Prioriteiten stellen 
In de Meerjarenbegroting die onlangs is opgesteld door het nieuwe college, is 
nog geen budget voor het uitvoeren van de voorgaande acties. We constateren 
in ieder geval dat het huidige budget niet toereikend is voor het uitvoeren van het 
gewenste model. Indien de huidige toeristenbelasting (circa € 390.000 per jaar

15
) 

ingezet kan worden als een soort ‘doelbelasting’ (geld wordt teruggeïnvesteerd in 
het toeristisch-recreatieve product), kan een groot deel van de voorgestelde 
acties worden gefinancierd. Dit wordt in al meerdere gemeenten in Nederland zo 
gedaan. Als voorwaarde wordt vaak wel gesteld dat een ander groot deel van de 
financiering uit het bedrijfsleven moet komen. Dat kan in co-financiering van 
gerichte projecten, personele inzet of ontwikkeling van promotionele acties. 
Wanneer de gemeente de toeristenbelasting terugsluist naar de sector, is de 
norm

16
 60% gemeente (de toeristenbelasting) – 40% bedrijfsleven gangbaar. De 

haalbaarheid hiervan (draagvlak!) moet nader worden onderzocht.  
 
Nadruk op co-financiering 
Bij de financiering van projecten dient in ieder geval uitgegaan te worden van 
een publiek-private samenwerking. Overheid en bedrijven maken samen het 
toeristisch-recreatieve product. Om het modale en gewenste model te realiseren, 
is er bij de gemeente meer prioriteit voor recreatie en toerisme nodig. Waar het 
een gezamenlijk belang betreft, ligt co-financiering door ondernemers voor de 
hand. Dat kan zowel in tijd/personele inzet als in financiële bijdrages. 
 
Het zou daarnaast goed zijn om te evalueren welke geldstromen er momenteel 
lopen rond recreatie en toerisme en wat deze feitelijk opbrengen. Wellicht 
moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt met bestaande partners. 
Daarnaast kan onderzocht worden welke subsidies beschikbaar zijn en welke 
aanpalende budgetten (denk aan onderhoud/beheer van water, wegen, groen, 
etc.) ingezet kunnen worden voor toerisme en recreatie.  
 
Om het proces en de kosten beheersbaar te houden, is een groeimodel 
denkbaar waarbij eerst het minimale model wordt geoptimaliseerd en daarna 
doorgewerkt kan worden naar het gewenste model. Dit zorgt voor een 
geleidelijke overgang vanuit de huidige situatie, maar vraagt wel om een 
duidelijke planning en strakke coördinatie. De nadruk zal moeten liggen op het 
einddoel (de drie modellen zijn immers ook de ambitieniveaus!) en het creëren 
van draagvlak daarvoor bij ondernemers. Voorkomen moet worden dat de 
stappen te klein zijn en er te weinig successen zichtbaar zijn. Het enthousiasme 
dat is ontstaan, dient immers vastgehouden te worden. Hierbij is een positief 
signaal van de gemeente zeer gewenst. De ondernemers hebben aangegeven 
hun taak dan serieus op te gaan pakken.  

                                                      
15

  Bron: Meerjarenprogrammabegroting, 2011 – 2014, gemeente Geldrop-Mierlo. 
16

  Bron: Recron: best practices toeristenbelasting. 
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BIJLAGE 1 METHODIEK RAMING ECONOMISCHE BETEKENIS 
 
In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de totale bestedingen per 
sector als economisch effect van verblijfs- en dagtoerisme in Geldrop-Mierlo. 
Deze economische effecten – uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid – 
zijn geraamd door middel van toepassing van de methodiek zoals die gehanteerd 
wordt in het ZKA Impactmodel

17
, welke hieronder schematisch is weergegeven.  

 
Figuur I.  Methodiek raming economische betekenis toerisme 

 
 

Input: overnachtingen, bezoekersaantallen en capaciteit 
x 

Bestedingen per persoon per categorie (naar sectoren) 

⇓ 
Output: bestedingen (totaal en naar sectoren) 

-/- 
BTW/accijns desbetreffende sector 

-/- 
Inkooppercentage desbetreffende sector 

⇓ 
Finale omzet per sector 

x 
Arbeidscoëfficiënten per sector 

⇓ 
Output: Werkgelegenheid in fte’s (direct naar sectoren en indirect via multiplier) 

 
Om de werkgelegenheidseffecten te kunnen ramen is eerst inzicht nodig in de 
bestedingen. De bestedingen worden berekend door de overnachtingen en/of 
bezoekers te vermenigvuldigen met de bestedingen per persoon per 
overnachting of bezoek. Deze bestedingsprofielen worden gebaseerd op eerdere 
studies (monitors) in de regio, het ContinueVrijetijdsOnderzoek en specifieke 
tarieven van plaatselijke aanbieders (bijv. kamerprijzen bij hotels). Aan de hand 
van de bestedingen is ook de werkgelegenheid bepaald. 
 

Bestedingen naar sector 
Deze bestedingen zijn verdeeld over de volgende uitgavencategorieën:  

• Logies (overnachtingkosten voor hotels, bungalow, pension etc.); 

• Horeca; 

• Detailhandel; 

• Entree (entreegelden attractie, fietshuur, parkeergelden, etc); 

• Vervoer. 
 

                                                      
17

  Het ZKA Impactmodel is een uniek model dat ontwikkeld is in samenwerking met de Stichting 
 Economisch Onderzoek (SEO, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) en is 
 goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. In 2010 heeft een update 
 plaatsgevonden in op dracht van Gastvrij Nederland.  
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BTW- en inkooppercentages 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde BTW-tarieven en 
inkooppercentages (als percentage van de omzet exclusief BTW).  
 

Tabel I   BTW- en inkooppercentages 
Sector BTW/Accijns % Inkooppercentage

18
 

Logies  6,0%  0% 

Entree  6,0%  0% 

Horeca  12,5%
19

  30% 

Detailhandel  15,8%
6
  60% 

Vervoer  70,0%  20% 

   

 
Arbeidscoëfficiënten 
 
Tabel II  Arbeidscoëfficiënten in fte 
Economische sector Werkgelegenheid per 1 mln. euro finale afzet 

Logies 9,70 fte 

Horeca 19,64 fte 

Detailhandel 16,72 fte 

Entree  7,06 fte 

Vervoer  6,51 fte 

Overig  7,49 fte 

  

 

                                                      
18

  Bij de hantering van de inkooppercentages per sector is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: Horeca: Bedrijfschap Horeca & Catering (BHC); Vervoer: BETA/NOVE; Detailhandel 
Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Voor de sectoren detailhandel en 
horeca is uitgegaan van gewogen gemiddeldes. 

19
  Het betreft een gemiddeld BTW-tarief op basis van een mix van het BTW-tarief van 6% en 19%. 


