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Toeristt geeft Oldambt 7,8
TAMMO BEISHUIZEN
WINSCHOTEN De toeristen die de gemeente Oldambt bezoeken, waarderen het gebied gemiddeld met
een 7,8.

Rust en ruimte, natuur en landschap
en nieuwsgierigheid naar het onbekende. Het zijn de voornaamste redenen voor de – veelal oudere – toerist om Oldambt te bezoeken. Oldambt zit als toeristisch gebied in de
lift. De toerist geeft de gemeente gemiddeld genomen een 7,8 als rapportcijfer. Dat is een mooie opsteker, vindt wethouder Laura Broekhuizen (PvdA), wethouder van Oldambt. ,,Maar er is ook een aantal
punten waar we nog aan moeten
werken”, klinkt het relativerend.
,,De mensen moeten bijvoorbeeld
langer in Oldambt blijven en we hebben minder garantie op herhaalbezoek. Maar het positieve overheerst.
Ondernemers en gemeente zijn met
elkaar op de goede weg.”
De wethouder staaft optimistische kijk met uitkomsten uit het onderzoek ‘Toeristische monitor 2017’,
dat Oldambt heeft laten uitvoeren
door een extern bureau. Het is het
derde onderzoek sinds 2011.
Uit het meest recente onderzoek
komt naar voren dat toeristen
steeds meer geld uitgeven in Oldambt. In 2011 was dat nog een bedrag
van 37,24 euro per persoon per dag,
tegenover 49,99 euro nu. ,,Een fikse
sprong. Het zal deels met de gunstige economie te maken hebben,
maar ook met de doelgroep die naar
Oldambt komt”, zegt Broekhuizen.
Oldambt is vooral in trek bij de
doorgaans goed opgeleide, modaal/
bovenmodaal verdienende 50-plusser die de kinderen thuislaat.
De meeste toeristen komen uit
Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. In vergelijking met eerdere onderzoeken is het aandeel Duitse gas-

De Airshow Oostwold (hier in 2015) is een van de grootste publiekstrekkers in Oldambt.

ten gestegen. Ook het belang van internet groeit en het gebied wordt beter gewaardeerd.
In toenemende mate komt de toerist voor rust, ruimte, natuur en
landschap, zo leert het onderzoek,
dat is gehouden onder toeristen en
ondernemers werkzaam in de toeristische sector.
In het onderzoek is ook gekeken
naar de waardering voor evenementen in Oldambt. Airshow Oostwold
en Festival Hongerige Wolf trekken
het grootste aandeel bezoekers van
buiten de provincie. Een derde van

Gemeente wil met
ondernemers plan
maken om toerist
langer te binden
de evenementenbezoekers geeft aan
alleen voor en van deze evenementen naar Oldambt te zijn gekomen.
,,Voor ons is het nu de kunst om die
mensen langer in het gebied te hou-
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den”, meent Broekhuizen. Ze wil
met ondernemers om tafel om er
achter te komen hoe dat het beste
aangepakt kan worden.
Airshow Oostwold blijkt ook nog
eens veel buitenlandse bezoekers te
trekken. Dat geldt ook voor Waterweekend Blauwestad. Gemiddeld
geven bezoekers bij evenementen
25,54 euro uit.
Van de acht onder de loep gelegde
evenementen in Oldambt scoort Pura Vida met een 8,7 het hoogst en de
Nacht van Winschoten met een 6,7
veruit het laagst.

