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Samenvatting 
 
Aanleiding 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van de Stichting Commanderie Ootmarsum. 
Deze stichting is opgericht om de reconstructie van de Commanderie van Ootmarsum te 
realiseren. Alvorens men over kan gaan tot de daadwerkelijke reconstructie, moet er eerst een 
onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit project. Dit onderzoeksrapport 
bevat een onderzoek naar de haalbaarheid van twee aspecten van het bovengenoemde project. 
De aspecten die zijn onderzocht betreffen toerisme en waterhuishouding. 
 
 
Aanbevolen wordt 
• Een themamuseum te realiseren op het gebied van de Commanderie 
• Ruimtes beschikbaar te stellen voor het exposeren van kunst 
• Rondleidingen door het Huys Ootmarsum mogelijk te maken 
• Nader onderzoek uit te (laten) voeren naar de marktvraag naar een vijfsterrenhotel en 

appartementen onder Nederlanders buiten Twente en over de grens in Duitsland 
• Een grotere naamsbekendheid te creëren 
• Het waterpeil in de gracht te gebruiken voor het retentieprobleem 
• Een andere locatie voor de ijsbaan te zoeken 
• Nader onderzoek uit te (laten) voeren naar de waterhoeveelheden in de molenbeek 
• Op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om het water beter te benutten 
 
 
Motivatie 
Veel respondenten van de gehouden enquête hebben aangegeven behoefte te hebben aan een 
museum of expositie op het gebied van de Commanderie. Om zich te onderscheiden van de 
overige musea en exposities in Ootmarsum, is een themamuseum eventueel een optie. Als 
aanvulling hierop kunnen er wellicht expositieruimtes beschikbaar worden gesteld voor 
kunstenaars. De afwisseling kan ervoor zorgen dat de bezoekers blijven terugkeren naar 
Ootmarsum en de Commanderie. Een aantal respondenten heeft eveneens aangegeven de 
behoefte te hebben aan rondleidingen door het Huys Ootmarsum. Wanneer er in het Huys 
Ootmarsum echter alleen een hotel wordt gerealiseerd is dit niet van toepassing. Over de 
mensen die buiten Twente en over grens in Duitsland wonen, kunnen er geen uitspraken 
worden gedaan wat betreft de behoefte aan een vijfsterrenhotel of appartementen op het 
terrein van de Commanderie; onze enquête was niet op dit segment van de markt gericht. Er 
wordt daarom aanbevolen nader onderzoek te (laten) doen onder deze doelgroep. Zoals is 
gebleken uit de enquête heeft de Commanderie en de Stichting Commanderie Ootmarsum een 
zeer lage naamsbekendheid. Een hogere naamsbekendheid kan er wellicht voor zorgen dat de 
aandacht en interesse van sponsoren wordt getrokken.  
Het waterpeil in de gracht kan dusdanig beheerd worden dat er altijd ruimte is voor retentie. 
Voor de ijsbaan zal een andere locatie moeten worden gezocht. De overige waterrecreatie 
mogelijkheden kunnen ook deels worden vervuld door de gracht.  
Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de waterhoeveelheden van de molenbeek. 
Daarom zal hier onderzoek naar uitgevoerd moeten worden. Nu de waterhoeveelheden 
wellicht niet toereikend zijn, wordt aanbevolen om te zoeken naar creatieve oplossingen om 
het water beter te benutten.  
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Consequenties 
Wanneer gesproken wordt over de consequenties van bovengenoemde aanbevelingen, moet 
gedacht worden aan de kosten die hieraan zijn verbonden. Er zullen daarentegen niet veel 
kosten zijn verbonden aan het beschikbaar stellen van expositieruimtes of het realiseren van 
rondleidingen. Voor de rondleidingen en het themamuseum geldt echter wel dat er getraind 
personeel aanwezig moet zijn. Ook aan het laten uitvoeren van nader onderzoek zijn kosten 
verbonden. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het opstellen van budgetten. 
Bovengenoemde onderzoeken zijn namelijk noodzakelijk voor het verwerven van de juiste 
(voor)kennis. Ten slotte zal het creëren van een grotere naamsbekendheid ook gepaard gaan 
met kosten, hierbij is het van belang dat de boodschap goed aansluit bij het medium. 
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Voorwoord 
Voor u ligt het projectverslag van de projectgroep ‘Ootmarsum’ die tot stand is gekomen in 
het kader van de minor ‘Multidisciplinaire Consultancy’ aan de Universiteit Twente, te 
Enschede. Bij deze minor ligt de nadruk, zoals de naam al zegt, op multidisciplinaire 
samenwerking. Het is de bedoeling dat de deelnemers ontdekken welke inbreng zij vanuit hun 
eigen discipline, binnen een multidisciplinaire groep kunnen hebben. Zo’n projectgroep 
bestaat uit zes tot acht studenten uit verschillende opleidingen aan de Universiteit Twente. Zij 
werken als een soort ‘junior ingenieursbureau’ aan een ontwerpvraag van een externe 
opdrachtgever. De minor is verdeeld over de eerste twee semesters van het studiejaar 
2006/2007. De begeleiding van de projectgroepen zal plaatsvinden aan de hand van een 
coach.  
 
In het geval van de projectgroep ‘Ootmarsum’ bestond het team uit vier studenten: M.M.J. 
Belde, T.E. Loesink, L.J.M. Meijer en M. Rekenji.  
De opdrachtgever was de Stichting Commanderie Ootmarsum. De contactpersoon vanuit deze 
stichting is R. Meijer. De coach die aan deze projectgroep is toegewezen om de groep van 
begeleiding te voorzien was Prof. A. van der Veen.  
 
De door ons gekozen en toegewezen opdracht was als volgt: 
Onderzoek de haalbaarheid van het totaalplan voor de reconstructie van de Commanderie in 
Ootmarsum.  
De verschillende te onderzoeken aspecten waren: waterhuishouding, toerisme, economische 
haalbaarheid. Een volledige omschrijving van de opdracht is te vinden in Bijlage 1.  
 
Alvorens verder te gaan met het verslag willen we onze coach en coördinator, maar vooral de 
opdrachtgevers bedanken. Dankzij hun enthousiasme en begrip hebben wij met veel plezier 
aan de opdracht gewerkt.  
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1. Inleiding 
In vroegere tijden was Ootmarsum een belangrijke vesting voor de Duitse Orde. Ootmarsum 
neemt deze geschiedenis al jaren met zich mee en staat in Nederland ook bekend om haar 
geschiedenis en tradities. Echter, Ootmarsum wil nog meer oudheid terug halen naar nu. In 
het masterplan dat in 2005 ontwikkeld is komt dan ook naar voren, dat er nog veel meer kan 
gebeuren met betrekking tot de mooie, knusse, traditionele uitstraling van Ootmarsum.  
 
Daarom heeft de Stichting Commanderie Ootmarsum een plan ontwikkeld om “Huys 
Ootmarsum” weer terug te laten keren. Dit plan staat nog in de kinderschoenen en er is 
daarom aan onze projectgroep gevraagd een aantal aspecten rondom dit project te 
onderzoeken.  
 
Het doel van dit rapport is om een advies te geven over de te onderzoeken aspecten toerisme 
en waterhouding van het project in Ootmarsum. De opdracht en bijbehorende 
probleemstelling zullen daarom als eerste beschreven worden om een indruk te geven van de 
inhoud van het rapport, in hoofdstuk 2. 
 
Om tot een goed beeld van het project te komen zal eerst een uitgebreide situatiebeschrijving 
plaatsvinden, in hoofdstuk 3, met aansluitend een stakeholderanalyse in hoofdstuk 4 om te 
bekijken welke betrokkenen er zijn bij zo’n project. 
In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op het eerste aspect dat onderzocht is, namelijk het 
toerisme. In dit hoofdstuk valt te lezen in hoeverre zo’n project toeristen aantrekt en op grond 
waarvan mensen de keuze maken tussen hotels.   
In hoofdstuk 6 zal worden ingegaan op het tweede aspect, de waterhuishouding. In het plan 
zijn heel veel waterlopen getekend die er nu niet zijn. De vraag is of dat wel mogelijk is. 
Getracht zal worden hier een advies over te geven.  
In hoofdstuk 7 zullen de conclusies die uit het rapport naar voren komen nog een keer 
samengevat worden en aansluitend in hoofdstuk 8 volgen de bijbehorende aanbevelingen dan 
wel adviezen.   
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2. Opdrachtbepaling 
Van de Commanderie van Ootmarsum, zoals deze er een aantal eeuwen geleden stond, is 
weinig meer te zien. Zowel de originele bebouwing als de waterlopen zijn verdwenen. De 
Stichting Commanderie Ootmarsum heeft een aangepaste verantwoorde reconstructie van de 
Commanderie als doel gesteld. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van Ootmarsum tot een agrarisch-toeristische stad met een grotere 
cultuurhistorische waarde dan het nu al heeft. 
Om een bijdrage hieraan te leveren zullen een aantal aspecten worden onderzocht. In dit 
hoofdstuk zullen deze aspecten beschreven worden en zal verder worden vermeld hoe dit dan 
onderzocht gaat worden. 
 

2.1. Probleemanalyse 
Belangrijke aspecten van dit project betreffen de reconstructie van het ‘Huys Ootmarsum’, de 
vijvers en grachten, de Molenbeek met bijbehorende beken en de creatie van parkeer- en 
horecagelegenheden. Om dit omvangrijke project mogelijk te maken, heeft de Stichting 
Commanderie Ootmarsum steun nodig van diverse inversteerders en eventueel subsidies. 
Daarnaast dienen zij toestemming te krijgen van de gemeente Dinkelland, het waterschap 
Regge en Dinkel en diverse bewoners van Ootmarsum. Bovendien moet onderzocht worden 
hoe groot het draagvlak voor dit project is onder de bewoners van Ootmarsum en de 
doelgroep. 
Het onderzoek dient zich te richten op verschillende aspecten, te noemen: economische, 
toeristische, archeologische, cultuurhistorische, bouwkundige en civiele technische aspecten. 
Om de reconstructie meer rendabel te maken, heeft de Stichting Commanderie Ootmarsum 
ook elementen in de plannen verwerkt die geld op zullen leveren om een deel van het project 
te bekostigen. 
 

2.2. Probleemstelling 
Aan de hand van de probleemanalyse kan het project worden onderverdeeld in een aantal 
deelaspecten. Deze aspecten betreffen: de waterhuishouding, toerisme, economie, 
bouwkunde, archeologie en cultuur. Vanwege de grote omvang van dit project en het beperkte 
tijdsbestek, bestaat er de noodzaak enige afbakening aan te brengen. Daarom is ervoor 
gekozen twee deelaspecten van het project van de Stichting Commanderie gedetailleerd uit te 
werken. Deze twee deelaspecten betreffen: de waterhuishouding en toerisme. Er is voor deze 
twee aspecten gekozen, omdat deze een zeer belangrijke rol vervullen binnen het project. 
 

2.2.1. Toerisme 
Op het gebied van toerisme zijn er een aantal aandachtspunten. De belangrijkste vraag waarop 
het advies zich zal richten is de vraag of Ootmarsum nieuwe bezoekers naar de stad kan 
trekken door middel van de herstelde Commanderie en of het hotel en appartementencomplex 
hiervoor geschikt zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient er gekeken te worden 
naar de interesse in een dergelijke toeristische attractie, de gewenste faciliteiten en het aantal 
benodigde bedden. De economische haalbaarheid zal er ook bij betrokken moeten worden om 
een goed en gegrond advies te kunnen geven. Dit zal echter op algemene basis worden 
toegepast, vanwege het beperkte tijdsbestek. Ten slotte zal er worden gekeken naar de succes- 
en faalfactoren van vergelijkbare projecten in Nederland en Duitsland, om zo een vollediger 
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advies te kunnen geven op het gebied van toerisme. Naar aanleiding van deze 
aandachtspunten worden de hoofdvraag en de deelvragen als volgt geformuleerd:  
 
 
Hoofdvraag: 
Kan Ootmarsum nieuwe bezoekers naar de stad trekken door middel van de herstelde Commanderie 
en is de capaciteit van het beoogde hotel en appartementencomplex groot genoeg om de beoogde 
doelgroep te voorzien in hun behoeften? 
 
Deelvragen: 
- Is er vraag naar een dergelijke voorziening? 
- Welke faciliteiten zijn gewenst? 
- Hoeveel bedden zijn er nodig? 
- Is het economisch haalbaar?  
- Wat waren de succes- en faalfactoren bij vergelijkbare projecten? 
 

2.2.2. Waterhuishouding 
Op het gebied van de waterhuishouding is er een aantal vragen dat beantwoord moet worden 
om een goed advies te kunnen geven over de haalbaarheid van de huidige plannen, criteria 
waaraan deze plannen moeten voldoen en eventuele alternatieven. De belangrijkste vraag die 
beantwoord moet worden is de vraag wat de criteria zijn waaraan de huidige plannen moeten 
voldoen en wat de mogelijke alternatieven zijn. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de criteria 
en vervolgens worden de huidige plannen aan deze criteria getoetst. Wanneer de huidige 
plannen niet aan de criteria voldoen, wordt er gekeken naar mogelijke alternatieven. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden wordt deze opgedeeld in een aantal deelvragen. Ook bij het 
aspect van de waterhuishouding wordt gekeken naar vergelijkbare projecten, om zo eventuele 
succes- en faalfactoren te herkennen. Naar aanleiding van de hierboven gestelde 
aandachtspunten, worden de hoofdvraag en deelvragen als volgt geformuleerd: 
 
Hoofdvraag: 
Wat zijn de criteria waaraan de huidige plannen betreffende de waterhuishouding moeten 
voldoen, voldoen de huidige plannen aan deze criteria en wat zijn de mogelijke alternatieven? 
 
Deelvragen:  
- Zijn er op dit moment retentiefuncties aanwezig in het gebied? 
- Is er genoeg water beschikbaar en zo niet, levert dit problemen op? 
- Kan het rad draaien met het water uit de molenbeek? 
- Wat voor functies moet een eventuele gracht kunnen vervullen? 
 

2.3. Doelstelling 
Het onderzoek naar het toerisme en de waterhuishouding betreffende het project van de 
Stichting Commanderie Ootmarsum, moet leiden tot een gegrond en volledig advies met 
betrekking tot deze aspecten. Dit advies moet de Stichting Commanderie Ootmarsum kunnen 
toepassen in een vervolgonderzoek of bij de aanpassing van de huidige plannen. 
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2.4. Onderzoeksmethoden 
In deze paragraaf zal beschreven worden hoe de aspecten zijn onderzocht. De methoden 
vormen de basis van de resultaten zoals deze verderop in het verslag gemeld staan. De 
methoden zijn onderverdeeld in de aspecten zoals ze onderzocht zijn.  
 

2.4.1. Toerisme 
Om de deelvragen betreffende het toerisme te kunnen beantwoorden, zijn de volgende 
onderzoeksmethoden toegepast. 
 
Instrumentarium 
De instrumenten die gebruikt zijn bij het beantwoorden van de deelvragen betreffende 
toerisme zijn vooronderzoek onder hoteleigenaren in Ootmarsum, een mondeling afgenomen 
enquête en onderzoek naar vergelijkbare projecten.  
 

• Vooronderzoek onder hoteleigenaren 
Om deelvraag 1 en 3 gedeeltelijk te kunnen beantwoorden, zijn de volgende vier vragen 
telefonisch voorgelegd aan zeven hotels in Ootmarsum: 
1. Hoeveel bedden heeft het hotel? 
2. Wat is de bezettingsgraad? 
3. Welke doelgroep heeft uw bedrijf? 
4. Welke uitwerking hebben de culturele activiteiten in Ootmarsum op uw onderneming? 
 
Deze hotels zijn: Van der Maas hotel, Twents Gastenhoes, de Wiemsel, Stadshotel Jolanda, 
De la Poste, het Wapen van Ootmarsum, Hotel Wyllandrie.  
Deze hotels zijn benaderd, omdat een zoekopdracht in de categorie hotels op telefoongids.nl 
deze zeven hotels als resultaat opleverde. 
De antwoorden op bovenstaande vragen zullen bijdragen aan een inschatting van de vraag 
naar overnachtingplaatsen in Ootmarsum. Dit zal leiden tot de verwachting of er wel of geen 
behoefte is aan een hotel (met vijf sterren) op het terrein van de Commanderie. 
  

• Enquête 
Om deelvraag 1 en 2 te kunnen beantwoorden, is er een enquête afgenomen. Deze enquête zal 
ingaan op de vraag of er behoefte is aan een dergelijk project van de Stichting Commanderie 
Ootmarsum. Ook zijn er vragen in de enquête opgenomen over de gewenste faciliteiten.  
 
Respondenten 
De doelgroep van de enquête bestaat uit Nederlanders in de leeftijdscategorie van 40 jaar en 
ouder. Er is voor deze doelgroep gekozen, omdat de mensen die Ootmarsum bezoeken ook 
onder deze doelgroep vallen. Er is in de doelgroep geen beperking naar inkomen opgenomen, 
omdat er dan door middel van de enquête een mogelijkheid bestaat om de vraag naar de 
Commanderie in verband te brengen met het inkomen van de respondenten. Er is daarom 
gevraagd of de respondenten minder dan, meer dan of juist modaal verdienen. Verder is er 
gekozen voor Nederlanders als doelgroep van de enquête, omdat enige afbakening van de 
doelgroep noodzakelijk is, vanwege de omvang van de enquête en het beperkte tijdsbestek. 
Er zijn 170 respondenten ondervraagd door middel van de enquête. Deze 170 respondenten 
zijn op verschillende locaties ondervraagd. Zo zijn er 50 respondenten ondervraagd in 
Ootmarsum, op zondagen. De overige 120 respondenten zijn ondervraagd in de volgende 
steden: Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. Er is voor deze opzet gekozen, om ervoor 
te zorgen dat er zowel respondenten in de enquête worden opgenomen die Ootmarsum al eens 
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bezocht hebben en respondenten die Ootmarsum mogelijk nog niet bezocht hebben. In elke 
bovengenoemde stad zijn 30 respondenten ondervraagd.  
 
Procedure 
De enquête is mondeling afgenomen onder de 170 respondenten zoals eerder beschreven.  
  
Analyse van de gegevens 
De gegevens die voortkomen uit de enquête zijn geanalyseerd met behulp van het statistische 
computerprogramma SPSS. Met dit programma zijn onder andere correlatietesten 
gemakkelijk uit te voeren. 
 

• Vergelijkbare projecten  
Om deelvraag 4 en 5 te kunnen beantwoorden, is gekeken naar vergelijkbare projecten. In 
heel Nederland zijn al eerder projecten opgezet die te vergelijken zijn met het project uit 
Ootmarsum: reconstructie van verdwenen historische gebouwen. Er zijn twee vergelijkbare 
projecten worden onderzocht op succes- en faalfactoren. Door conclusies hieruit te 
projecteren op de Commanderie kan bepaald worden wat bij dit project waarschijnlijke 
succes- en faalfactoren zijn.  
 
 

2.4.2. Waterhuishouding 
Om een goed advies te geven over de waterhuishouding is het van groot belang om het 
probleem af te bakenen. Daarom is er een gesprek geweest met het waterschap Regge en 
Dinkel. 
 
In het te onderzoeken gebied gaat nogal wat veranderen wat betreft de waterhuishouding. Het 
plan van de Stichting Commanderie Ootmarsum is om de geschiedenis weer terug te halen in 
het betreffende gebied. 
 

• Hoe was het vroeger? 
Om een goed beeld te krijgen van de vraag of het plan dat er nu ligt de geschiedenis laat 
herleven, is het wenselijk om een kort vooronderzoek te doen naar de historische situatie.  
Om dat te onderzoeken is er gezocht naar kaarten uit het verleden, waarop de oude waterlopen 
(hopelijk) zichtbaar zijn. 
Dit deelonderzoek heeft geen specifieke invloed op het plan, maar is bedoeld als 
vooronderzoek. 
 

• Waterbeheer 
Bij het maken van nieuwe waterlopen en het weghalen van de huidige waterlopen ontstaan 
waarschijnlijk problemen. Het is denkbaar dat bepaalde delen van de huidige vijvers als 
retentiegebied dienen. Toen in juni 2005 Ootmarsum werd geteisterd door wateroverlast, heeft 
de visvijver bijvoorbeeld als buffer gediend waardoor het gebied daarachter geen last van het 
overtollige water heeft gehad.  
Er is daarom een berekening uitgevoerd, zodat de grootte van het retentiedeel dat gaat 
verdwijnen, elders weer terugkomt.  
 
Het waterschap is ook druk bezig in en rondom het studiegebied, wat inhoudt dat er weinig 
bekend is over de flux dat het gebied ingaat en de flux dat het gebied uitgaat. Daarom is in het 
gesprek met het waterschap besloten de molenbeek buiten beschouwing te laten. Het 
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waterschap en dit onderzoek zouden anders elkaar voor de voeten lopen en langs elkaar heen 
werken.  
Wel zal er gekeken worden naar het feit of een eventuele gracht misschien andere functies kan 
vervullen.  
 
Alternatieven  
Mochten de uitkomsten over het debiet negatief uitvallen, dan zullen er creatieve oplossingen 
bedacht worden. Met name de gracht kan hier een belangrijke rol in vervullen.   
 
Literatuur 
Oude en nieuwe waterkaarten zijn noodzakelijk voor het onderzoek. Deze informatie is 
verkregen via de website van het waterschap Regge en Dinkel (Waterschap Regge en Dinkel, 
2006). 
Verder is informatie benodigd over de dieptes van de huidige wateren in het gebied en het 
debiet dat nodig is om de nieuw te bouwen molen aan te draaien.  
 
Experts 
Om de beperkingen in de kennis te verkleinen is om hulp gevraagd aan experts op het gebied 
van waterhuishouding. Door middel van gesprekken is de benodigde kennis vergaard.  
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3. Situatiebeschrijving 
Bij het opstarten van het project is belangrijk dat er een goede oriëntatie op de opdracht plaats 
vindt. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit hoofdstuk, wat daarmee de situatie en de 
opdracht schetst. In dit hoofdstuk komt onder andere aan de orde hoe het gebied zich in de tijd 
heeft ontwikkeld, hoe het nu is en wat de toekomst is.    

3.1. Verloop van de geschiedenis 
In 1262 stichtte de Duitse orde in Ootmarsum een Commanderie. Deze Duitse orde is in 1190 
ontstaan ten tijde van de kruistochten als een geestelijk, militair broederschap.  
Ootmarsum was zowel kerkelijk als wereldlijk het bestuurlijke middelpunt van Oost-
Nederland in de 17e eeuw. 
Een Commanderie is een landbouwgebied van een orde, dat tevens plaats gaf aan het huis van 
de commandeur.  
Uit oude schilderijen en tekeningen valt op te maken dat de Commanderie Ootmarsum een 
prachtig kasteel moet zijn geweest, dat zeker acht vuurplaatsen telde, een eigen huiskapel en 
rondom bijgebouwen. Ook moeten er in het gebied rondom prachtige tuinen zijn geweest met 
schitterende waterpartijen en fonteinen, die gevoed werden door de vanaf de kuiperberg 
afkomstige molenbeek, die ook beide watermolens aandreef.  
Ongeveer zeventig boerenerven in de omgeving werden door de commanderie beheerd. 
 
In 1639 nam de laatste commandeur alle Ootmarsumse bezittingen in eigen handen en trad in 
het huwelijk. Dit betekende het einde voor de geestelijke Commanderie.  
Vanaf 1807 werd het gebied in delen verkocht en met de grond gelijk gemaakt. In 1867 werd 
de achterste molen gesloopt en dat resulteerde erin dat alleen het molenaarshuisje van de 
toenmalige korenmolen nog bestaat. Dit gebouw is nu het entreegebouw van het 
openluchtmuseum.  

3.2. Het gebied zoals het nu is 
Direct aan het sfeervolle centrum van het oude stadje Ootmarsum bevindt zich het 
Openluchtmuseum. Een fraai parkachtig terrein 
met boom- en waterpartijen, doorsneden door een  
beek. Ooit bevonden zich hier de tuinen van de 
Havezathe; het Hoge Huys te Ootmarsum. In de 
middeleeuwen een rijke commanderij van de 
Duitse ridderorde. In latere tijden hoofdwoning 
van de rijksgraven van Heiden Hompesch tot 
Ootmarsum, drosten van Twente. Kortom grond 
van ‘heeren’. 
Op deze ‘heerengrond’ bevinden zich een groot 
aantal authentieke streekgebonden 
boerengebouwen. De origineel ingerichte 
gebouwen geven een beeld van hoe er in deze 
(eu)regio gedurende vele eeuwen geleefd en 
gewerkt werd. Gebouwen die levend worden 
gehouden door ze te gebruiken bij demonstraties 
en evenementen. 
Bron: www.openluchtmuseumootmarsum.nl 
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Op het 15.000 m2 grote terrein van het Openluchtmuseum Ootmarsum zijn tal van authentieke 
gebouwen ondergebracht, alle toegankelijk via een boeiende route in een parkachtige aanleg. 
Het totale gebied rond de Commanderie is ongeveer 43.000 m2. 
Het grootste gedeelte van dit gebied bestaat uit volkstuintjes en vijvers. 
Alle gebouwen hebben hun eigen geschiedenis en herbergen veelal voorwerpen uit dat vaak 
rijke verleden. 

Bron: Google Earth 

3.3. Het gebied zoals het moet worden 
De kaart van Jacob van Deventer en de schilderijen geven een beeld van het 
Commanderiegebied in de grootste bloeitijd. Er wordt gestreefd naar een dergelijke invulling, 
waarbij de structuur van de toen aangelegde tuinen een richtlijn is voor de inrichting van het 
gebied. 
Op de eerste plaats wil men het openluchtmuseum enigszins uitbreiden. Men wil dat het 
gebied dat als gemeentewerf wordt gebruikt bij het openluchtmuseum komt.  
Verder moeten er horecavoorzieningen komen. Hierbij moet gedacht worden aan 
hotelfaciliteiten en eetgelegenheden. Tevens wil men een veertigtal 2-kamer appartementen 
bouwen. Deze zullen niet geschikt zijn voor permanente bewoning, maar zullen als 
vakantiewoning verhuurd worden. De appartementen zullen in een bepaalde historische 
bouwstijl gebouwd worden. 
De wens bestaat om de historische koepeltuin weer aan te leggen tussen de toekomstige 
appartementen en de vijvers.  
Als laatste wil men de korenwatermolen achter het molenhuisje weer in ere herstellen.  
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Bron: Plan Huys Ootmarsum, stichting Commanderie Ootmarsum 
 
De stichting Commanderie Ootmarsum heeft in 2005 een ontwerpplan opgesteld waar 
bovenstaande afbeelding als een mogelijke invulling in kaart is gebracht. 
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4. Socio-technische aspecten 
Het maken van een sociotechnisch ontwerp betekent dat het ontwerpen van een product ook 
altijd het ontwerpen van het gebruik en de sociale omgeving van het product inhoudt. Iedere 
discipline heeft eigen inhoudelijke eisen en criteria waar het ontwerp aan moet voldoen. Het 
doel van het maken van een stakeholderanalyse, scriptanalyse en opstellen van het 
gebruikersbeeld, is het beantwoorden van de volgende vragen die betrekking hebben op 
maatschappelijke eisen: 

• Wat zijn de eisen/wensen vanuit de maatschappelijke omgeving? 
• Hoe vertalen deze eisen zich in het ontwerp? 

 

4.1. Stakeholdersanalyse 
Een stakeholderanalyse is een onderzoek naar belanghebbenden, de gevolgen die zij van het 
ontwerp kunnen ondergaan, en naar de eisen/wensen die zij hebben met betrekking tot het 
ontwerp en het functioneren ervan. Stakeholders bekijken het ontwerp allen vanuit een ander 
perspectief. Hierbij kunnen dus aspecten aan het licht komen waar je vanuit het 
‘ontwerperperspectief’ niet aan gedacht zou hebben. Daarom vormen stakeholders een bron 
van kennis waarvan gebruik gemaakt kan worden om tot een goed ontwerp te komen. 
De stakeholders kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: 

• Technologieontwikkelaars: dit zijn de actoren die de technologie bedenken, ontwerpen 
en ontwikkelen. 

• Technologiegebruikers: dit zijn de actoren die de vraag naar het ontwerp vormen. Dit 
kunnen zowel individuen als organisaties zijn. 

• Technologieregulatoren: dit zijn de instellingen die regels en voorschriften opstellen 
waaraan het ontwerp moet voldoen, of die op een andere manier relevant zijn. 

• Overige betrokkenen: dit zijn de actoren die wel gevolgen van het ontwerp 
ondervinden, maar die niet tot de directe gebruikers worden gerekend. 

Door middel van een brainstormsessie zijn wij tot de volgende stakeholders gekomen: 
Technologieontwikkelaars: project team, architect, aannemer, archeologen. 
Technologiegebruikers: bezoekers en toeristen. 
Technologieregulatoren: Stichting Commanderie, gemeente Ootmarsum, Provincie, het 
waterschap, geldschieters. 
Overige betrokkenen: bewoners van Ootmarsum, milieuorganisaties, middenstand, horeca. 
 

4.2. Denkwijze 
Zoals eerder vermeld, heeft iedere stakeholder zijn eigen visie op het ontwerp met 
bijbehorende wensen en eisen (verwachtingen) die men aan het ontwerp stelt. Hierop zal nu 
per stakeholder ingegaan worden. 
 
Technologieontwikkelaars: 
- Het project team (wijzelf) is erbij betrokken voor een frisse blik op het geheel. Omdat wij 
geen verdere connecties met het project hebben, kunnen wij objectievere uitspraken doen over 
haalbaarheid en dergelijke. 
- De architect is gevraagd een mogelijk ontwerp te tekenen voor de reconstructie van Huys 
Ootmarsum. Zijn visie op het project is dus als het ware zijn ontwerp van het Huys 
Ootmarsum. 
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- Een aannemer is nu nog niet betrokken. Dit zal gebeuren als het ontwerp definitief is en ook 
daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Belang voor de aannemer is dus dat het gerealiseerd 
wordt. Als dit niet gebeurd loopt hij een groot project mis. 
- Archeologen kunnen bij dit project ook een rol spelen. Men verwacht namelijk in de bodem 
resten van de oude Commanderie terug te vinden op de plaats waar deze heeft gestaan, en 
weer opgebouwd zou moeten worden. 
  
Technologiegebruikers: 
Bezoekers en toeristen zullen niet naar de herstelde Commanderie komen als zij het niet 
interessant en leuk vinden of als de eventuele toegangsprijs veel te hoog ligt. Met deze 
aspecten moet dus rekening gehouden worden. Bovendien moet bedacht worden op welke 
doelgroep men wil richten. 
 
Technologieregulatoren: 
- Stichting Commanderie Ootmarsum is de bedenker van het plan. Het is een stichting, wat 
betekent dat er geen winst gemaakt mag worden. Het belang dat zij hebben bij reconstructie 
van de Commanderie is puur het herstellen van culturearcheologische erfgoed. Liefst precies 
zoals het vroeger geweest is. 
- De gemeente Ootmarsum wil vooral dat het project rendabel is. Het is een duur project en 
als het zich in de loop van de tijd niet terug verdient, zal de gemeente het niet toestaan. 
- De provincie zal er zorg voor willen dragen dat er voldoende activiteiten zijn, maar ook niet 
teveel. Als er teveel van dit soort projecten zijn, gaan ze in elkaars vaarwater zitten. 
- Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het gebied. Ze zullen dus 
heel kritisch zijn op de plannen en het alleen goedkeuren als het watertechnisch verantwoord 
is. Verder mag er geen overstromingsgevaar zijn.  
- Geldschieters zijn een hele belangrijke schakel in dit project. Het zal tientallen miljoenen 
euro’s gaan kosten. Zonder geldschieters is men nergens. Doordat zij een belangrijke rol 
hebben in het geheel zouden zij ook eisen kunnen stellen. Als deze niet gerealiseerd worden 
gaat de geldkraan dicht. 
 
Overige betrokkenen: 
- Bewoners van Ootmarsum willen dat het project iets toevoegt aan ‘hun stad’. 
- Milieuorganisaties zullen ervoor willen waken dat dergelijke projecten het milieu niet teveel 
aantasten. Mensen met grote plannen zijn vaak blind voor de ecologische problemen die het 
met zich mee brengt, omdat deze vaak onderschat en vergeten worden. Organisaties als 
natuurmonumenten en Greenpeace zijn er om hiervoor te waken.   
- Middenstand zal willen dat het project meer bezoekers/toeristen naar Ootmarsum trekt en 
dat zij hier ook van kunnen profiteren. 
- Voor de horeca geldt hetzelfde als voor de middenstand. 
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4.3. Sociale kaart 
 

 

 
* Archeologen: ook Geschiedkundigen, monumentenzorg, enzovoorts. 

 
 

= producenten/diensten 
= advies/belangenbehartiging 
= subsidie 
= samenwerking 
= overleg 
= beleid/controle 
= voorlichting 
= advies 
= producenten 
= diensten 

Stichting 
Commanderie 
Ootmarsum 

Gemeente 
Ootmarsum 

 
Provincie 

Waterschap 
Regge en Dinkel 

 
Investeerders 

Projectteam 

Architect 

Aannemer 

Archeologen* 

Bezoekers 

Toeristen 

 
Bewoners 

 
Milieuorganisaties 

 
Middenstand 

 
Horeca 

Technologie regulatoren Technologie ontwikkelaars 

Technologie gebruikers 

Overige betrokkenen 
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4.4. Scriptanalyse 
Het script van een ontwerp heeft betrekking op de gevolgen voor de sociale context van het 
ontwerp. De sociale context omvat de volgende punten: 

• Het gedrag van individuele gebruikers of consumenten 
• De structuur van organisaties 
• De sociale orde in het algemeen, inclusief normen en waarden. 

 
Om het gebruikersbeeld op te stellen zal gebruikt gemaakt worden van de checklist scripts 
zoals deze in het dictaat vermeld staat. Omdat men in deze checklist uitgaat van een apparaat, 
zijn een aantal punten niet van toepassing op ons project. 
 
Wie is of zijn de beoogde gebruiker(s) van dit product? 
De beoogde gebruikers van het project zijn groepen of individuen die geïnteresseerd zijn in 
(de historie van) de Commanderie van Ootmarsum. Dit is niet leeftijd-, geslacht-, of 
opleidinggebonden. 
Bij de Stichting Commanderie Ootmarsum denkt men echter dat er vooral mensen op af 
komen met een hoog inkomen, van veertig jaar of ouder. 
 
Welke competenties/vaardigheden worden van de gebruiker verwacht? 
Men hoeft voor een bezoek aan de Commanderie Ootmarsum geen speciale vaardigheden te 
bezitten, of kennis erover te hebben. Informatie die de historie van het gebied beschrijft is bij 
het Molenhuisje te verkrijgen. 
 
Welk gedrag (gebruik) wordt door het product verondersteld/aangemoedigd of niet 
verondersteld/juist ingeperkt? 
Het reconstrueren van de Commanderie zal vermoedelijk invloed hebben op de maatschappij 
als geheel. Doordat het meer bezoekers naar Ootmarsum zal trekken (hier gaat men wel 
vanuit) zullen de winkels, horecagelegenheden en natuurlijk de Commanderie zelf druk 
bezocht worden. Naast invloeden binnen Ootmarsum, zal het wellicht ook mensen en 
culturele bezienswaardigheden elders beïnvloeden. Er zullen mensen uit andere steden (en 
waarschijnlijk ook uit Duitsland) naar Ootmarsum komen om de Commanderie te bezoeken. 
De mogelijkheid bestaat ook dat mensen in plaats van een andere culturele 
bezienswaardigheid, de Commanderie zullen bezoeken. 
 
Hoe dwingend legt het product de verschillende vormen van gedrag op? 
Bezoek aan de Commanderie is geheel vrijblijvend. Er is niets dat moet. 
 
Wat voor normen en waarden spreekt het product aan? 
Er zal van mensen worden verwacht dat ze bijvoorbeeld niet hun afval laten rondslingeren. 
Daarvoor worden er afvalbakken geplaatst. Ook wordt er verwacht dat er geen vandalen of 
probleemjongeren rondhangen.  
 
Impliceert het product een bepaalde sociale orde? 
De bedoeling is dat de Commanderie voor iedereen die interesse heeft toegankelijk is. Man, 
vrouw, oud, jong, rijk, arm. Men moet bij het aanleggen van de tuin bijvoorbeeld wel 
rekening houden met mensen in rolstoelen of met rollators. Zij kunnen zich moeilijk 
voortbewegen op een grindpad. Men kan het project op een dergelijke manier uitvoeren dat 
het voor iedereen toegankelijk is. 
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5. Toerisme 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het toeristische aspect van het project. De resultaten 
van de gehouden enquête zullen besproken worden. Evenals het onderzoek naar vergelijkbare 
projecten in Nederland en Duitsland. 

5.1. Enquête 
Om informatie te verzamelen onder de toekomstige bezoekers van de Commanderie zijn, 
zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, enquêtes afgenomen. De resultaten hiervan zijn ingevoerd 
in SPSS, een computerprogramma waarin gegevens gemaakt, gewijzigd en geanalyseerd 
kunnen worden. Hieronder volgen de resultaten en de daaraan gekoppelde conclusies van 
deze uitgevoerde analyses. 

5.1.1. Enquêteresultaten 
Uit tabel 1 (zie bijlage 1) blijkt dat er meer vrouwen dan mannen aan het onderzoek hebben 
deelgenomen. 55.3% van de respondenten is van het vrouwelijke geslacht en 44.7% is 
mannelijk. 
De leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar komt het meeste voor, namelijk 25.9%. 22.9% van de 
respondenten valt in de categorie 60 tot 70 jaar. De leeftijd van 22.4% van de respondenten 
lag tussen de 40 en de 50. 14.7% hoort in de leeftijdscategorie van 70 tot 80 jaar. 13.5% van 
de respondenten is jonger dan 40 jaar. Tot slot behoort 0.6% van de respondenten in de 
leeftijdscategorie 80 tot 90. 
Modaal en boven modaal inkomen komen onder de respondenten even vaak voor, namelijk 
39.4%. 16.5% van de respondenten heeft een onder modaal inkomen. Acht respondenten 
weigerden deze vraag te beantwoorden (4.7%). 
De plaatsen waar de meeste respondenten wonen zijn: Enschede (18.8%), Hengelo (15.3%), 
Oldenzaal (12.9%) en tot slot Almelo (10.6%). Dit is een logische verdeling, aangezien dit de 
steden zijn waar de enquêtes zijn afgenomen. De andere woonplaatsen worden hier niet 
genoemd, omdat dit er 49 waren en maximaal vier keer voorkwamen. Deze woonplaatsen zijn 
terug te vinden in tabel 1 van bijlage 1.  
 
Uit tabel 2 (zie bijlage 1) blijkt dat slechts 11.8% van de respondenten wel eens heeft gehoord 
van de Commanderie in Ootmarsum en 98.2% is niet bekend met de Stichting Commanderie 
Ootmarsum. 
 
Uit tabel 3 (zie bijlage 1) blijkt dat 91.8% van de respondenten Ootmarsum wel eens (eerder) 
heeft bezocht.  
76.5% van de respondenten gaf aan dat zij Ootmarsum bezochten vanuit toeristisch 
perspectief. Voor 7.6% van de respondenten was het bezoeken van familie/vrienden reden om 
naar Ootmarsum te komen. 3.5% kwam om zakelijke redenen naar Ootmarsum. 4.7% van de 
respondenten had anderen dan bovengenoemde redenen om Ootmarsum te bezoeken. 
Bij de vraag ‘hoe heeft u Ootmarsum ervaren?’ gaf 57.1% van de respondenten aan, 
Ootmarsum te waarderen met een 8 en 14.1% gaf de stad een 7. Een lager percentage, 
namelijk 12.4%, gaf een 9. 2.4% van de respondenten waardeerde Ootmarsum maar liefst met 
een 10. Van 2.4% kreeg Ootmarsum een 6. De cijfers 1 tot en met 5 werden tijdens de enquête 
niet gekozen. Als motivatie voor deze hoge waardering van Ootmarsum werden de volgende 
redenen gegeven: gezellig, nostalgisch, cultuurhistorisch, mooie omgeving, winkels, 
galerieën, kleinschalig, pittoresk en sfeervol. Bij deze waardering werden echter ook 



 22

negatieve punten genoemd zoals: teveel gericht op ouderen, te toeristisch, achtergebleven in 
de tijd en truttig. 
 
Uit tabel 4 (zie bijlage 1) blijkt dat maar liefst 85.3% van de respondenten heeft aangegeven 
het project te willen bezoeken als het gerealiseerd is. De redenen hiervoor waren 
nieuwsgierigheid, interesse in architectuur en cultuurhistorie. 
De meerderheid van de respondenten (77.1%) gaf aan tijdens het bezoek aan de Commanderie 
geen gebruik te willen maken van een congres of bijeenkomst. 64.1% van de respondenten 
gaf aan geen gebruik te willen maken van een wellness-centre. Ook bij het 
vijfsterrenrestaurant gaf 56.5% aan er geen gebruik van te willen maken. 70.6% van de 
respondenten gaf aan wel een museum of expositie te willen bezoeken. 47.6% gaf aan geen 
interesse te hebben in het participeren in excursies. 
67.6% van de respondenten gaf aan hun bezoek aan de Commanderie niet te willen 
combineren met een overnachting. Belangrijkste reden hiervoor was de afstand: de meeste 
respondenten woonden in de omgeving van Ootmarsum. De vraag waar men wilde 
overnachten was voor 83.5% niet van toepassing. Van de overige 16.5% gaf 6.5% aan in een 
vijfsterrenhotel te willen overnachten op het terrein van de Commanderie. Eenzelfde 
percentage wilde elders overnachten en 3.5% wilde overnachten in een appartement op het 
terrein van de Commanderie. 
Op de stelling ‘de komst van de Commanderie is een goede aanvulling op het huidige 
cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum’ antwoordde 43.5% dat zij het hiermee eens waren. 
32.4% waren het er zelfs helemaal mee eens. 22.9% gaf aan het er niet mee eens maar ook 
niet mee oneens te zijn, oftewel neutraal. Slechts 1.2% was het niet eens met de stelling. 
Hieruit kunnen wij concluderen dat de meerderheid het eens is met de stelling. 
 
Zoals in tabel 5 (zie bijlage 1) wordt weergegeven, is de Chronbachs Alpha bij het construct 
kennis niet erg hoog, namelijk 0.276. De waarden van Chronbachs Alpha voor de overige 
constructen zijn echter veel hoger. Voor ‘bezoek Ootmarsum’ is dit 0.642 en voor ‘project 
Commanderie’ 0.921. De Chronbachs Alpha voor de drie constructen samen is 0.877. Dit wil 
zeggen dat de interne validiteit van de vragenlijst hoog is. Interne validiteit is de validiteit van 
gevolgtrekkingen met betrekking tot de causaliteit van een relatie tussen twee variabelen 
(Shadish, Cook & Campbell, 2002). Het statistische programma SPSS geeft naast de 
Chronbachs Alpha van een construct ook aan welke constructen er verwijderd kunnen worden 
om deze waarde te verhogen. Dit is echter alleen van toepassing wanneer Chronbachs Alpha 
lager is dan 0.7. In de vragenlijst is dit van toepassing op de eerste twee constructen. Er 
kunnen echter geen items worden verwijderd, omdat er dan te weinig items overblijven om 
het construct te meten. Daarnaast is de Chronbachs Alpha van de drie constructen samen erg 
hoog. 
 
Zoals tabel 6 (zie bijlage 1) weergeeft zijn er zwakke correlaties tussen het geslacht en de 
overige items van de vragenlijst. Alleen bij de vraag ‘waar zou u dan willen overnachten?’ is 
sprake van een significante correlatie (0.176). Het grootste deel van de respondenten wilden 
hun bezoek aan de Commanderie niet combineren met een overnachting en hebben deze vraag 
dus niet beantwoord. Onder de respondenten die deze vraag wel beantwoord hebben was er 
tussen de mannen en vrouwen geen verschil in aantal die wilden overnachten in een 
appartement op het terrein van de Commanderie. Er waren echter meer mannen dan vrouwen 
die wilden overnachten in een vijfsterrenhotel op het terrein van de Commanderie. Het 
verschil tussen het geslacht in het overnachten elders was nihil. 
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Uit tabel 7 (zie bijlage 1) blijkt dat tussen de leeftijd van de respondenten en de overige items 
van de vragenlijst sterke correlaties bestaan. Er zijn slechts drie items waarbij geen 
statistische samenhang is met de leeftijd van de respondent. 
Opvallend hierbij is dat de helft van de jongste categorie (jonger dan 40 jaar), zegt het project 
niet te willen bezoeken. Zowel in de leeftijdscategorie jonger dan 40 jaar, als in de categorie 
50 tot 60 jaar zegt één derde gebruik te willen maken van een wellness-centre. In de andere 
leeftijdscategorieën wil meer dan tweederde geen gebruik maken van deze faciliteit. Bij de 
vraag of de respondenten gebruik zullen maken van een vijfsterrenrestaurant gaf de helft van 
de categorie jonger dan 40 en de categorie 50 tot 60 aan hiervan gebruik te zullen maken. Bij 
de categorie 60 tot 70 jaar was dit één derde. De overgrote meerderheid van alle 
leeftijdsgroepen gaf aan een museum/expositie te zullen bezoeken. In de leeftijdscategorie 50 
tot 60 jaar gaf echter één derde aan dit niet te zullen doen. Over het participeren in een 
excursie zijn de meningen in verschillende leeftijdscategorieën gelijk verdeeld. Drie vierde 
van de groep jonger dan 40 jaar gaf echter aan geen interesse hierin te hebben. 
 
Zoals weergegeven is in tabel 8 (zie bijlage 1) is er geen statistisch significante relatie tussen 
het inkomen van de respondenten en de antwoorden op de andere vragen. 
 
Tabel 9 (zie bijlage 1) laat zien dat er sprake is van een hoge inter-item correlatie. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de interne validiteit van de enquête hoog is. 

5.1.2. Conclusies enquêteresultaten 
Nu de data van de enquête is verwerkt en geïnterpreteerd, kunnen er conclusies worden 
getrokken om de bijbehorende deelvragen te kunnen beantwoorden. Deze deelvragen luidden 
als volgt: ‘is er vraag naar een voorziening zoals de Commanderie?’ en ‘Welke faciliteiten 
zijn hierbij gewenst?’. Aan de hand van de gegevens uit de enquête, kunnen hier een aantal 
conclusies over worden getrokken. 
 
      Interesse voor de Commanderie 
Op basis van de antwoorden van de respondenten op de vraag of zij het project zouden 
bezoeken wanneer dit gerealiseerd is en of de Commanderie een goede aanvulling zal zijn op 
het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum, kan worden verondersteld dat er een 
aanzienlijke interesse bestaat voor een voorziening als de Commanderie. Zo antwoorden maar 
liefst 85.3% van de respondenten dat zij de Commanderie zouden bezoeken en 75.9% vond de 
Commanderie een goede aanvulling op het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum. 
Opvallend was echter wel dat de helft van respondenten jonger dan 40 jaar, aangaf het project 
niet te willen bezoeken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het project van de Stichting 
Commanderie vooral bezoekers vanaf 40 jaar aan zal trekken. Een belangrijke voorwaarde die 
veel respondenten echter aan het project stelden, was dat de Commanderie in een historische 
bouwstijl moet worden gereconstrueerd en dat het vooral gericht moet zijn op cultuur en 
historie en niet alleen op commercie. Veel respondenten waren positief over de plannen van 
de Stichting Commanderie. Met name de te realiseren tuinen en waterlopen leverden veel 
positieve reacties op. De respondenten gaven dan ook aan het interessant te vinden om 
wandelingen te maken door deze middeleeuwse tuinen.  
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het geslacht van de respondenten op de interesse 
voor de Commanderie, blijkt dat er een klein verschil bestaat. Zo zijn er procentueel gezien 
meer mannen (89.5%) dan vrouwen (81.9%) die de Commanderie zouden willen bezoeken. 
Deze correlatie is echter niet sterk genoeg om er bindende uitspraken over te kunnen doen. 
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Uit de enquête is gebleken dat het inkomen van de respondenten geen statistisch significante 
invloed heeft op de interesse voor de Commanderie. Er is echter wel een tendentie zichtbaar. 
Respondenten met een hoger inkomen geven vaker aan de Commanderie te willen bezoeken 
dan respondenten met een lager inkomen. Zoals gezegd zijn deze gegevens echter niet 
statistisch significant en daarom kunnen hierover geen bindende uitspraken worden gedaan. 
 
      Gewenste faciliteiten 
In de enquête is er gevraagd naar de gewenste faciliteiten waarbij de volgende mogelijkheden 
werden gegeven: congres/bijeenkomst, wellness-centre, vijfsterrenrestaurant, 
museum/expositie en excursies. Daarnaast konden de respondenten zelf andere gewenste 
faciliteiten aangeven. Ook is er gevraagd naar de wens het bezoek aan de Commanderie te 
combineren met een overnachting op het terrein van de Commanderie of elders. 
Uit de data die is verzameld door middel van de enquête bleek dat er vooral interesse was 
voor een museum of expositie. Een duidelijke meerderheid gaf hierbij aan een 
museum/expositie te zullen bezoeken. In de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar gaf echter één 
derde aan dit niet te zullen doen. Aan de andere genoemde faciliteiten was minder behoefte. 
Zo gaf zowel in de leeftijdscategorie jonger dan 40 jaar als in de categorie 50 tot 60 jaar één 
derde van de respondenten aan gebruik te zullen maken van een wellness-centre. In de overige 
leeftijdscategorieën zou meer dan tweederde echter geen gebruik maken van deze faciliteit. 
Bij de vraag of de respondenten gebruik zullen maken van een vijfsterrenrestaurant gaf de 
helft van de categorie jonger dan 40 en de categorie 50 tot 60 aan hiervan gebruik te zullen 
maken. Bij de categorie 60 tot 70 jaar was dit één derde. Over het participeren in een excursie 
zijn de meningen gelijk verdeeld. Drie vierde van de groep jonger dan 40 jaar gaf echter aan 
geen interesse te hebben in excursies. Ten slotte was er zeer weinig interesse voor een congres 
of bijeenkomst. Dit kan verklaard worden aan de hand van de reden van het bezoek aan 
Ootmarsum (toerisme). Andere faciliteiten die de respondenten noemden als aanvullende 
ideeën waren: wandel- en fietsmogelijkheden, een minder luxe restaurant, voldoende 
parkeergelegenheid en rondleidingen door de Commanderie. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het geslacht op de gewenste faciliteiten van de 
respondenten, kan worden gesteld dat er een klein verschil bestaat. Hierbij moet echter wel de 
kanttekening worden gemaakt dat deze gegevens niet statistisch ondersteund zijn en daarom 
niet als bindend kunnen worden beschouwd. Procentueel gezien zijn er meer vrouwen 
(24.5%) dan mannen (17.1%) die gebruik zullen maken van een wellness-centre. Dit is geen 
verrassende uitkomst, omdat de wellness-centres over het algemeen vaker bezocht worden 
door vrouwen dan door mannen. Van een vijfsterrenrestaurant zouden daarentegen meer 
mannen (31.5%) dan vrouwen (26.6%) gebruik willen maken. Ten slotte zouden er meer 
vrouwen (72.3%) dan mannen (68.4%) een museum of expositie bezoeken. Het verschil in 
geslacht tussen de overige faciliteiten was zo klein dat dit niet noemenswaardig is.  
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het inkomen op de gewenste faciliteiten van de 
respondenten, kan worden gesteld dat er slechts bij enkele faciliteiten een verschil bestaat. 
Hierbij moet echter wel de kanttekening worden gemaakt dat deze gegevens niet statistisch 
ondersteund zijn en daarom niet als bindend kunnen worden beschouwd. Mensen met een 
boven modaal inkomen geven vaker aan een vijfsterrenrestaurant te zullen bezoeken dan 
respondenten met een modaal of onder modaal inkomen. Deze uitkomst is niet verassend; een 
vijfsterrenrestaurant wordt over het algemeen vaker bezocht door mensen met een boven 
modaal inkomen. Mensen met een onder modaal inkomen geven daarnaast vaker aan geen 
museum of expositie te zullen bezoeken dan mensen met een modaal of boven modaal 
inkomen. 
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Zoals eerder genoemd, was er weinig behoefte aan een overnachting, omdat het voor veel 
respondenten te dicht bij huis was. Bezoekers van de Commanderie die niet uit Twente 
komen, hebben hier wellicht meer interesse voor. De enquête heeft zich echter niet gericht op 
het specifieke segment van de bevolking die de vijfsterrenhotels bezoeken en daarom kunnen 
hier geen uitspraken over worden gedaan. De respondenten die aangaven te willen 
overnachten op het terrein van de Commanderie of elders in Ootmarsum, woonden veelal 
buiten Twente. Nader onderzoek moet uitwijzen of er interesse bestaat om te overnachten op 
het terrein van de Commanderie, onder het segment van de bevolking die doorgaans 
vijfsterrenhotels bezoeken. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het geslacht van de respondenten op de interesse 
voor een overnachting, blijkt dat er meer mannen (23.7%) dan vrouwen (10.6%) zijn die hun 
bezoek aan de Commanderie willen combineren met een overnachting. Slechts 5.3% van de 
vrouwen geeft hierbij aan te willen overnachten op het terrein van de Commanderie in een 
hotel, dan wel appartement. Bij de mannen is dit 15.8%. Deze correlaties zijn echter niet 
statistisch significant en daarom kunnen hier geen bindende uitspraken over worden gedaan. 
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van de leeftijd van de respondenten op de interesse 
voor een overnachting, is er een verschil zichtbaar. Zo geeft slechts 8.7% van de respondenten 
jonger dan 40 jaar aan te willen overnachten op het terrein van de Commanderie of elders in 
Ootmarsum. Voor de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar is dit 13.2% en voor respondenten 
van 50 tot 60 jaar 25%. De respondenten in de leeftijdsgroep van 60 tot 70 jaar geven 
procentueel gezien het vaakst aan om het bezoek te willen combineren met een overnachting 
(25,6%). In de leeftijd vanaf 70 jaar wil echter geen enkele respondent overnachten.  
 
Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het inkomen van de respondenten op de interesse 
voor een overnachting, geeft slechts 3.6% van de respondenten met een onder modaal 
inkomen aan te willen overnachten. Bij de respondenten met een modaal inkomen is dit 
14.9% en van de respondenten met een boven modaal inkomen geeft 23.8% aan hun bezoek te 
willen combineren met een overnachting. Deze correlaties zijn echter niet statistisch 
significant en daarom kunnen hier geen bindende uitspraken over worden gedaan. 
 
Er kan met betrekking tot de deelvragen worden geconcludeerd dat er onder de respondenten 
interesse is voor de Commanderie in Ootmarsum en dat een museum en/of expositie hierbij de 
meest gewenste faciliteit is. Daarnaast moet worden geconcludeerd dat er onder de 
respondenten in Twente geen behoefte is aan een vijfsterrenhotel of appartementen op het 
terrein van de Commanderie.  

5.1.3. Aanbevelingen naar aanleiding van de enquête 
Zoals bleek uit de conclusie zijn er veel respondenten die aangaven een museum of expositie 
te willen bezoeken op het terrein van de Commanderie. Ootmarsum beschikt al over een 
aantal musea en er zijn regelmatig exposities te bezoeken. Wanneer de Commanderie 
gerealiseerd zal worden, kan er eventueel een ruimte of meerdere ruimtes worden 
gereserveerd voor een themamuseum. Hier zouden bezoekers meer informatie kunnen vinden 
over de historie van de Commanderie en het leven in de 15e eeuw. Dit kan met behulp van 
foto’s, reconstructies en maquettes, filmmateriaal en gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Het 
museum zou dan tegen een vergoeding open kunnen worden gesteld voor publiek. 
Eventueel kunnen er ruimtes beschikbaar worden gesteld waar (aankomende) kunstenaars 
(tegen een vergoeding) hun beeldende kunst kunnen exposeren. Hierdoor is het thema en het 



 26

soort kunst dat tentoon wordt gesteld zeer afwisselend. Dit kan ervoor zorgen dat de 
bezoekers blijven terugkeren naar Ootmarsum en de Commanderie. Het is eventueel een optie 
om kunstelementen te verwerken in de historische tuinen. Zo kunnen bezoekers tijdens de 
wandelingen genieten van de omgeving en mooie kunstobjecten.  
Een aanzienlijk aantal respondenten gaf aan vooral naar Ootmarsum te komen om van de 
omgeving te genieten door middel van fiets- en wandelroutes. Het zou daarom ook veel 
bezoekers kunnen trekken als er op het terrein van de Commanderie een wandelroute 
aanwezig zou zijn, waar de bezoekers kunnen genieten van de omgeving en de historische 
tuinen en waterlopen.  
 
Een aantal respondenten heeft eveneens aangegeven de behoefte te hebben aan rondleidingen. 
Hiermee wordt vooral een rondleiding door het Huys Ootmarsum bedoeld. Respondenten 
gaven aan het interessant te vinden om door een expert rondgeleid te worden en meer te weten 
te komen over de historie van de Commanderie en het leven destijds. De rondleiding zou 
kunnen eindigen in het museum, waar de bezoekers de gelegenheid krijgen om de informatie 
nader te bestuderen. Wanneer er in het Huys Ootmarsum echter alleen een hotel wordt 
gerealiseerd zijn de rondleidingen niet van toepassing. Daarnaast zijn er eventueel 
rondleidingen mogelijk door de tuinen van de Commanderie. Hierbij kan er toelichting 
worden gegeven bij de historische waterlopen of historische gebeurtenissen destijds.  
 
Over de mensen die buiten Twente en over grens in Duitsland wonen, kunnen er geen 
uitspraken worden gedaan wat betreft de behoefte aan een vijfsterrenhotel of appartementen 
op het terrein van de Commanderie. Er is geen onderzoek gedaan naar dit segment van de 
markt. Er wordt daarom aanbevolen nader onderzoek te (laten) doen naar de interesse voor 
een vijfsterrenhotel en appartementen onder Nederlanders buiten Twente en eventueel over de 
grens in Duitsland. Dit geeft een vollediger beeld van de behoefte aan een vijfsterrenhotel en 
appartementen. 
 
Zoals is gebleken uit de enquête heeft de Commanderie en de Stichting Commanderie 
Ootmarsum een zeer lage naamsbekendheid. Een hogere naamsbekendheid kan er wellicht 
voor zorgen dat de aandacht en interesse van sponsoren wordt getrokken. Een hogere 
naamsbekendheid levert daarnaast eventueel meer landelijke publiciteit op. Dit kan het project 
voor sponsoren en potentiële bezoekers aantrekkelijker maken. 
 

5.2. Vergelijkbare projecten 
Om meer informatie te krijgen over de oude gebouwen van vroeger die nu fungeren als hotel 
is er een vergelijkend onderzoek gedaan. Er is eerst een telefonisch interview gehouden onder 
de zeven hotels in Ootmarsum. Hier werden vragen gesteld over de beddencapaciteit en de 
bezettinggraad van het hotel. Ook werd er gevraagd naar de doelgroep die in het hotel komt 
en of het hotel een link had met de culturele activiteiten in Ootmarsum. Vervolgens is er een 
landelijker onderzoek gehouden. Wederom was het een telefonisch interview, maar deze keer 
naar vier landgoederen in Nederland. Er werden vijf vragen gesteld aan de landgoederen over 
onder andere de ligging van het hotel en waar een exploitant van een erfgoedhotel specifiek 
op moet letten. 
Er is tevens onderzocht wat de wensen van de gasten waren en waar je als hotelexploitant 
specifiek op moet letten. Tenslotte is er een landelijk onderzoek gedaan naar de classificatie 
van hotels en de beddencapaciteit. Eerst zullen de conclusies besproken worden die uit het 
interview met de landgoederen bleken.  
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5.2.1. Conclusies getrokken uit interviews onder landgoederen. 
Op 11 januari is er een telefonisch interview afgenomen onder vier landhuizen die 
tegenwoordig ingericht zijn als hotel: Landgoed Rhederoord, Landgoed Moermond, 
Landgoed Kasteel Daelenbroeck en Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel. Er werden vijf 
vragen gesteld aan de landgoederen over onder andere de ligging van het hotel en waar een 
exploitant van een erfgoedhotel specifiek op moet letten. De onderstaande vijf vragen werden 
gesteld aan de landgoederen: 
 

1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo ja, welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet?  

2. De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? Wat 
denkt U dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn?  

3. Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel?  

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de overheid?  
5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten?  

 
Vervolgens is er een laatste vraag gesteld aan de geïnterviewden, namelijk of ze eventueel tips 
hadden voor de Commanderie. 
De antwoorden van de landgoederen staan vermeld in bijlage 2 en de conclusie/ 
aanbevelingen met betrekking tot de Commanderie staan hieronder vermeld. 
Aan de hand van het interview is er geprobeerd om conclusies te trekken op de vijf 
verschillende vragen en deze toe te passen op de Commanderie.  

 
1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo, ja welke invloed heeft dit naar uw 

mening op uw omzet? 
Over het algemeen kan er worden gezegd dat de erfgoedhotels in een toeristisch gebied 
liggen, maar dan wel in een rustige omgeving. En de omgeving waar je hotel staat hoeft niet 
perse van invloed te zijn op je omzet. Het gaat meer om de locatie van het hotel zelf. Wel is 
het mooi meegenomen als er in de buurt van het hotel een mooi bosrijk gebied ligt. Wanneer 
het hotel een specifieke doelgroep heeft zoals een zakelijke markt, heeft de omgeving geen 
invloed op de omzet. Deze mensen zullen het hele jaar door blijven komen. 

2. De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? Wat denkt U 
dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn? 
  

Landgoed 
Rhederoord 
 

 
Landgoed 
Moermond
 

Landgoed 
Kasteel 
Daelenbroeck
 

Hotel 
Conferentiecentrum 
Zonheuvel 
 

Bent u tevreden 
over de huidige 
beddencapaciteit? 

Ja/ nee Ja, zeer 
tevreden. 

Nee.  Ja  

Over hoeveel 
bedden beschikt 
het hotel? 

17 kamers,  
+/- 30 
bedden. 

44 kamers, 
100 
bedden. 

18 kamers, 
 
+/- 40 bedden. 

130 bedden 

Wat zou de 
minimum 
beddencapaciteit 
moeten zijn? 

Hangt van 
verschillende 
factoren af. 

 
100 bedden 

 
60 bedden, 
dus 30 kamers 

 
80 bedden 
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De meeste geïnterviewden waren tevreden over de huidige beddencapaciteit van hun hotel. 
Alleen kan wel de conclusie getrokken worden dat Landgoed Rhederoord en Landgoed 
Kasteel Daelenbroeck niet heel tevreden waren. Naar onze mening komt dit, omdat ze weinig 
kamers hebben. Daarom zouden ze maar al te graag willen uitbreiden. Ten eerste moet hier 
goed op gelet worden omdat je na een tijdje weer geld moet investeren voor een verbouwing. 
Wanneer we naar Landgoed Rhederoord kijken is er bij hun geen mogelijkheid om te 
verbouwen. Zij zitten echt vast aan het erfgoed en de indeling van het erfgoed. De andere 
twee landgoederen waren zeer tevreden over hun huidige beddencapaciteit. Gemiddeld gezien 
kunnen we concluderen dat de minimale beddencapaciteit tussen de 80 en 100 bedden moet 
zitten. Wanneer je de beschikking hebt over 80 tot 100 bedden hoef je ook niet bang te zijn 
dat je uit moet breiden. Maar alles hangt natuurlijk samen met verschillende factoren. Zo 
staan alle vier hotels in een vrij rustige omgeving. Dus is de kans klein dat de mensen die er 
komen maar een nacht blijven. Dit in tegenstelling tot hotels die dicht bij de snelwegen staan 
of midden in steden. Verder moet er ook goed op de doelgroep worden gelet en wat de eisen 
zijn van deze doelgroep. 

3. Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel? 
Uit de gegevens van de vier landgoederen kunnen we concluderen dat ze alle vier in een 
rustige omgeving liggen tussen de bossen. Er moet ook een minimum aan privacy rond het 
hotel zijn. Maar dit ligt weer aan de doelgroep van het hotel. Er moet in ieder geval genoeg 
groen om het hotel liggen, wanneer de gasten voor rust komen en ook wat meer privacy 
willen hebben. Anders is het wanneer je je richt op de zakelijke markt. Dan hoef je minder 
rekening te houden of er genoeg groen en privacy rond het hotel ligt. Volgens de 
geïnterviewde van Landgoed Kasteel Daelenbroeck is een groene omgeving rondom het hotel 
wel een vereiste wanneer het hotel een landgoed is. Dat betekent dus dat je de 
cultuurhistorische aspecten mee moet nemen wanneer je in het bezit bent van een 
landgoedhotel. 

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de 
overheid? 
De exploitatie van een hotel is volgens alle vier geïnterviewden mogelijk zonder steun van de 
overheid en eventuele subsidies. Hoe de exploitatie van een hotel wel mogelijk is zonder 
subsidies en steun van de overheid is helaas niet bekend gemaakt. Aangenomen mag worden 
dat de eigenaren van deze hotels het zelf financieren met eventuele sponsoren. Landgoed 
Rhederoord is de enige die wel een subsidie krijgt van de overheid, maar deze wordt 
voornamelijk gebruikt voor het onderhoud van het hotel. 

5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten? 
- Geld: Waar het voornamelijk om gaat is dat je een budget hebt dat groot genoeg is. Dit in 
verband met onder andere gemaakte personeelskosten. Er zijn namelijk periodes wanneer het 
hotel beter draait dan in de andere periodes. En simpel gezegd is het zo dat de mensen die 
voor je werken ook gewoon uitbetaald moeten krijgen. Waar het geld nog meer voor nodig zal 
zijn is voor de onderhoud van het pand. 
- Luxe uitstralen, maar dan met mate: Het hotel mag er wel luxe uitzien, zeker als het om 
een vijfsterren hotel gaat. Maar de luxe moet de mensen niet afschrikken. Dat betekent dus 
ook dat de prijzen redelijk hoog kunnen zijn in vergelijking tot andere hotels met minder 
sterren, maar wel toegankelijk voor een redelijk grote groep mensen. 
- Wees uniek:  Het hotel of restaurant moet zich onderscheiden van de andere hotels en 
restaurants die in dezelfde klasse horen. Het hotel kan bijvoorbeeld door de locatie 
onderscheidend zijn, maar ook bijvoorbeeld door een bijzonder restaurant te hebben. 



 29

- Diverse subsidies en vergunningen: Door aanspraak te maken op eventuele subsidies is 
het financieel een stuk makkelijker. Er moet goed rekening gehouden worden met de nodige 
vergunningen, om eventuele problemen te voorkomen. 
- Buurtbewoners: Deze mensen die in de buurt van je hotel wonen zijn belangrijk, dus is 
het beter om een goede band met ze te hebben. 
 
 
      Gasttevredenheid 
Het is zeer belangrijk dat een hotel zijn gasten het naar hun zin maakt. Dit geldt voor de vaste 
gasten en voor gasten die voor het eerst een bezoek brengen aan het hotel en het is nog 
belangrijker om je gasten tevreden te houden. De hoofdvraag die we hier kunnen stellen is ‘ 
Wat vinden gasten belangrijk om ze tevreden te houden wanneer ze naar het hotel van de 
Commanderie zouden gaan? Om deze vraag te beantwoorden hebben we geprobeerd om zo 
veel mogelijk informatie te verzamelen die ons vertelt wat de gasten nou eigenlijk verwachten 
en waarom ze tevreden zijn. Vervolgens hebben we naar de “reviews” gekeken van twee 
hotels, namelijk het Kruisherenhotel Maastricht en Landgoed Duin & Kruidberg. De 
eigenschap van beide hotels was dat ze beiden vijfsterren hotels zijn en het zijn beide twee 
zeer oude gebouwen die nu functioneren als een hotel. Hier zal worden vermeld waar de 
gasten het meest tevreden over waren en op welke punten ze het minst tevreden waren. 
 
      Wat vinden de gasten belangrijk? 
Hieronder wordt een overzicht gegeven over de ‘eisen’ die de klanten stellen om een zo mooi 
mogelijk verblijf te hebben in het hotel. 
 
 Ten eerste vinden de gasten een goede prijs- kwaliteit verhouding belangrijk. Het zijn 

voornamelijk de jongeren tot 25 jaar die hier kritisch naar kijken. Wanneer de balans niet 
klopt tussen de prijs die je betaalt voor een overnachting en de kwaliteit van het hotel haakt 1 
op de 5 gasten af. Het aantal sterren dat een hotel heeft is ook belangrijk voor de gast. Des te 
meer sterren een hotel heeft des te hoger de verwachting van de gasten zal zijn (Hotelsterren, 
2006). 
 Nette en frisse hotelkamers 

Bijna alle gasten vinden het heel belangrijk dat ze een nette en frisse kamer hebben. Hoe de 
kamer eruit ziet speelt ook een rol. ( Hotelsterren, 2006)  
 Verzorgde en comfortabele hotelkamers en voorzieningen 

Voor mensen boven de 55 jaar speelt de bereikbaarheid en bediening een rol naast het comfort 
van de kamers. Jongeren tot 25 jaar kijken ook eerst naar het comfort van de kamer en dan 
naar de prijs. De gast wil ook steeds vaker dezelfde voorzieningen aantreffen als thuis. Zo 
hebben de gasten onder andere behoefte om te kunnen internetten en een film te kunnen 
kijken, dus moeten er DVD’s en een DVD-speler op de kamers beschikbaar zijn. Er moet ook 
een mogelijkheid zijn om games te kunnen spelen. Daarom hebben hotels een steeds ruimere 
keuze aan multimediasystemen. Naast de exploitatie van films kunnen via deze systemen ook 
internetfaciliteiten en computerspelletjes worden aangeboden (Bedrijfschap Horeca en 
Catering, 2006).  
 Verwenning en onthaasting 

Door ontwikkelingen als een groeiend aantal tweeverdieners en een afname van de 
hoeveelheid vrije tijd ontstaat er bij steeds meer consumenten een behoefte aan ontspanning 
en onthaasting. Er is een toenemende vraag naar zogenaamde wellness-faciliteiten. 
Beautyarrangementen en schoonheidsbehandelingen die door hotels worden aangeboden 
kennen dan ook een sterk groeiende populariteit. Aan de ene kant gaat het hier om gasten die 
er privé even tussenuit willen, maar aan de andere kant betreft het ook zakelijke gasten die 
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een training of congres combineren met ontspanning (Bedrijfschap Horeca en Catering, 
2006). 
 Veiligheid in en rond het hotel 

Veiligheid in en rondom het hotel is een belangrijk aspect geworden. Dit komt door de 
wereldwijde aanslagen op de publieke gebouwen door terroristen. Voor consumenten is dit 
een steeds belangrijker punt geworden. Wanneer de consumenten merken dat er iets niet in 
orde is zullen ze gelijk zoeken naar andere hotels of een heel ander gebied. We kunnen ook 
aan veiligheid in een brede zin denken. Hier gaat het dan bijvoorbeeld om de 
arbeidsomstandigheden, milieu en hygiëne (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006). 
 Maatwerk en beleving. 

De gast wil steeds vaker meer dan alleen een overnachting, ook entertainment, een huurfiets 
of wandelroutes: hij wil iets beleven. Het combineren van actieve, culturele en 
luieractiviteiten worden in toenemende mate gecombineerd (Hotelsterren, 2006). In de 
hotelsector is er een toename van het aanbieden van totaalconcepten. Hotels kunnen dan zelf 
zorgen voor verschillende arrangementen om de consument voor zich te winnen. Wat de 
hotelkamers betreft komt het steeds meer voor dat er in het hotel verschillende themakamers 
zijn. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een barokkamer, of een loungekamer. Het is voor de 
gasten dan een uitdaging omdat ze niet gelijk weten wat ze kunnen verwachten. Een andere 
mogelijkheid is natuurlijk dat de consument zelf bepaalt in welke kamer hij wil verblijven 
(Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006).  
 Gunstige ligging en goede bereikbaarheid. 

Bijvoorbeeld ten opzichte van vliegveld en het stadscentrum (Hotelsterren, 2006). 
 Vriendelijk en attent personeel. 

Met name 55-plussers hechten hier sterk aan (Hotelsterren, 2006). 
 Goede kwaliteit van het ontbijt en het restaurant. 

Het eten in het restaurant van het hotel ook een belangrijke rol. Ook bij de hotelgast gaat de 
liefde vaak door de maag (Hotelsterren, 2006).  
 Loyaliteit door loyaliteitsprogramma’s en goede klachtenafhandeling. 

Het kost de ondernemer ongeveer zes tot negen keer meer moeite om een nieuwe gast voor 
zich te winnen dan om een oude gast te behouden. Bovendien is een loyale gast doorgaans 
eerder bereid meer te betalen. Het is voor hotels dan ook van groot belang om de gasten 
optimaal tevreden te houden. Sommige bedrijven en hotelketens weten hun gasten aan zich te 
binden via loyaliteitsprogramma’s. Ook een actieve benadering van ontevreden gasten is 
waardevol. Klachten worden vaak met succes gecompenseerd door grote of kleine gebaren, 
zoals een korting, cadeaubon of kop koffie. Ze verhogen bovendien de loyaliteit en leiden tot 
positieve mond- tot- mond reclame. Het is van belang dat de klacht snel deugdelijk wordt 
afgehandeld. De gast mag zich niet ongehoord voelen. Wanneer het probleem niet kan worden 
opgelost is de communicatie met de klant van groot belang en door middel van compensatie 
kunnen de problemen zo goed mogelijk worden opgelost (Bedrijfschap Horeca en Catering, 
2006).  
 

5.2.2. Reviews Kruisherenhotel Maastricht en Landgoed Duin & 
Kruidberg 

 
Kruisherenhotel Maastricht 
Het hotel is een monumentaal vijftiende-eeuws Kruisherenklooster met gotische kerk in het 
centrum van Maastricht, getransformeerd tot een zeer bijzonder luxueus en eigentijds 
designhotel. Een unieke plek waar oudheid en design met elkaar verweven zijn, maar waar 
ook architectonische contrasten tussen het verleden en het heden heel transparant worden.  
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Het hotel heeft de beschikking over 60 kamers en het hotel behoort tot de hotelketen 
Chateauhotels van Camille Oostwegel. 

Het is de beoordeling van gasten na hun verblijf in het Kruisherenhotel Maastricht. In totaal 
zijn er 107 reviews over het hotel. De grootste groep mensen die een review hebben 
achtergelaten zijn de jonge paren en de oudere paren. Families met kinderen hebben de minste 
aantal reviews gegeven. Wij nemen aan dat het aantal reviews dat gegeven is gelijk staat aan 
het type bezoekers. Dus nemen we aan dat er in het Kruisherenhotel Maastricht het vaakst de 
jonge en de oudere paren verblijven. 

Over de beoordelingen van gasten  

Gemiddelde score  
Totaal  8.6 
Personeel  8.9 
Dienstverlening  8.7 
Schoon  9.1 
Comfort  9  

Prijs/Kwaliteit verhouding 7.4 

     Soorten gasten:  

• Alle reviewers (107) 
• Reizigers alleen (17)  
• Jonge paren (38) 
• Oudere paren (32)  
• Families met jonge kinderen (4) 
• Families met oudere kinderen (3) 
• Met vrienden (7)  
• Groepen (6)  

 

Positieve punten: 
De gasten beoordeelden het hotel in zijn totaliteit, het personeel, de dienstverlening, of het 
hotel schoon was, comfort en de prijs/ kwaliteit verhouding. Het hotel scoorde over het 
algemeen zeer hoog namelijk een 8.6 op de schaal van 1 t/m 10. Het meest waren de gasten te 
spreken of het hotel er school uitzag en de hotelkamers en het comfort. Het personeel en de 
dienstverlening scoorden ook niet veel lager dan het comfort. De meeste gasten vonden de 
ambiance van het hotel en vooral bij binnenkomst, omdat het een kerk is, het allermooiste. 
Over de locatie van het hotel waren de gasten ook zeer positief.  
Negatieve punten: 
Waar de gasten het minst tevreden over waren was de prijs/ kwaliteit verhouding. Maar dit 
had voornamelijk met het ontbijt te maken. De gasten vonden dat het ontbijt te duur was in 
vergelijking met wat je eigenlijk kreeg (Booking.Com, 2006). 
 
 
Landgoed Duin & Kruidberg  
Gelegen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland, maakt het 5 sterren kasteelhotel Landgoed 
Duin & Kruidberg met zijn monumentale landhuis op menigeen een onuitwisbare indruk. Het 
dichtstbijzijnde strand ligt op slechts 15 minuten fietsen.  
Het hotel heeft in totaal de beschikking over 75 hotelkamers. Het landhuis biedt 
overnachtingsmogelijkheden middels 31 klassiek Engels ingerichte hotelkamers. In de 
moderne hotelvleugel, die een directe verbinding heeft met het landhuis, zijn de 44 in Ralph 
Lauren-stijl ingerichte hotelkamers gelegen.  
 
 

http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/kruisherenhotel.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
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Over de beoordelingen van gasten  
De beoordelingen van gasten zijn afkomstig van klanten na hun verblijf in het Landgoed Duin 
& Kruidberg. Het zijn de beoordelingen van gasten, gebaseerd op hun ervaringen tijdens het 
verblijf in dit hotel. In totaal zijn er 49 reviews over het hotel binnengekomen. Wederom was 
de grootse groep reviewers de groep van de jonge paren met de oudere paren. Ook hier nemen 
we aan dat voornamelijk de jongeren en de oudere paren een bezoek nemen aan het hotel. 

Gemiddelde score  
Totaal  8.8 
Personeel  9.5 
Dienstverlening  8.8 
Schoon  8.9 
Comfort  8.9 

Prijs/Kwaliteit verhouding 7.8 

      Soorten gasten:  

• Alle reviewers (49)  
• Reizigers alleen (2)  
• Jonge paren (18)  
• Oudere paren (13)  
• Families met jonge kinderen (6) 
• Families met oudere kinderen (5) 
• Met vrienden (4)  
• Groepen (1)  

Positieve punten:  
Het hotel scoorde over het algemeen zeer goed, namelijk een 8.8. De gasten waren het meest 
tevreden over het personeel. De dienstverlening, schoon en comfort scoorde naar verhouding 
ook zeer goed. De gasten vonden de omgeving zeer mooi. Wederom waren de gasten minder 
tevreden over de prijs/ kwaliteitverhouding. 
Negatieve punten: 
De meeste gasten vonden het ontbijt te duur naar verhouding wat je kreeg, ze vonden het een 
beetje karig. Ander negatieve punten waren dat het klimaat in de kamers niet prettig was en 
dat een van de kamer niet het uitzicht had op het mooie gebied (Booking.Com, 2006).  
 
 

5.2.3. Conclusie en aanbevelingen voor het hotel van de 
Commanderie 

Stel dat de er een hotel om het terrein van de Commanderie zou moeten komen, waar zou dan 
het meest op gelet moeten worden om de gasten te laten komen naar het hotel en weer met 
een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Wanneer we kijken naar de bovenstaande twee 
hotels kunnen we concluderen dat de gasten eigenlijk over alle punten zeer tevreden moeten 
zijn. Het zijn namelijk beiden vijfsterren hotels en dan verwachten de mensen ook wat en 
willen ze ook waar voor hun geld. Uit de telefonische enquête die is gedaan onder de vier 
landgoederen is gebleken dat ze alle vier in een bosrijke omgeving stonden en dat het 
eigenlijk een mooi meegenomen punt is voor het hotel. Dit heeft niet invloed op alle 
doelgroepen, maar wel wanneer het gaat om de mensen die puur uit toeristische redenen het 
hotel bezoeken. Wanneer we dit vergelijken met het Kruisherenhotel en Duin& Kruidberg, 
zien we dat de gasten vooral van het hotel en de omgeving hebben genoten. Dus de locatie 
waar het hotel staat is wel degelijk van belang. 
Waar echt heel specifiek op gelet moet worden is de prijs/ kwaliteit verhouding, omdat de 
gasten hier een minder hoge score gaven dan op de rest van de beoordeelde punten. Uit 
onderzoek is gebleken dat ruim 20% van de gasten het hotel de rug toekeert vanwege de prijs. 
Ten tweede keert 80% van de gasten het hotel de rug toe vanwege de kwaliteit. Aangezien dit 
zeer hoge percentages zijn, moet hier sterk op gelet worden. Uit dit onderzoek is ook gebleken 

http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
http://www.bookings.nl/hotel/nl/duinkruidberg.html?aid=300948;sid=107efcfece3f222ed09eb4507e1a55dc;checkin=;checkout=##
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dat gasten vaak ontevreden zijn over de ontbijtservice (Booking.Com, 2006). Dit bleek bij 
hotel Kruisheren Maastricht en Duin & Kruidberg ook het geval te zijn. 
 
Zo komen we dus op een ander punt wat van belang is voor het hotel van de Commanderie. 
De Commanderie heeft graag dat wanneer er een hotel zou komen, dat deze minsten met 4- 
sterren beloond moet worden. Om hieraan te voldoen moet er een zeer goede prijs/ kwaliteit 
verhouding zijn. 
 

5.2.4. Classificatie 
 
Aangezien de Commanderie graag wil dat wanneer er een hotel zou komen dat deze dan 
minstens viersterren zou hebben, hebben we een onderzoek gedaan wat het eigenlijk inhoudt 
zodat het hotel vier of vijfsterren kan krijgen en wat de gasten dan kunnen verwachten. 
Het aantal sterren geeft namelijk aan welke voorzieningen je kunt aantreffen in het hotel en 
welke service je kunt verwachten. Zo kan de consument bekijken of hij de prijs wel redelijk 
vindt. Wanneer het hotel over één ster beschikt, betekent dit dat het hotel een bepaalde 
basisvoorzieningen heeft voor de gasten. Iedere ster erbij houdt in dat er meer 
standaardvoorzieningen en services erbij zijn gekomen. De voorzieningen en services bij 
hotels met meer sterren zijn over het algemeen wat luxer van aard. 
 
Hieronder zullen we de vier- en de vijfsterren hotels nader omschrijven en wat de gasten dus 
kunnen verwachten.  
 
Viersterren classificatie  
Zeer comfortabel ingericht, eersteklas hotel. Er kan een drankje genuttigd worden in een bar 
of lounge met bediening. Via de roomservice kunnen overdag en ’s avonds drankjes op de 
kamer besteld worden, net als avondmaaltijden. Kleren laten wassen en strijken behoort ook 
tot de mogelijkheden. Het hotel stelt, op verzoek, een pc met aansluiting voor internet ter 
beschikking. Men hoeft nooit meer dan één etage te lopen om de kamer te bereiken. 
 
Voorzieningen 
Op de kamers vindt men alle voorzieningen van hotels met één tot en met drie sterren, plus 
een aantal aanvullende faciliteiten. De meeste kamers hebben een oppervlakte van minimaal 
22 m2. Alle kamers zijn voorzien van niet lichtdoorlatende gordijnen om ook overdag te 
kunnen slapen. Er is een fauteuil en bij de schrijftafel liggen schrijfgerei en 
correspondentiepapier. Waardevolle voorwerpen kunnen opgeborgen worden in een 
gastenkluisje in de kamer of elders in het gebouw. Voor een eigen pc of laptop is op de kamer 
een extra stopcontact en een aansluiting voor internet aanwezig. 
Ook een föhn, bagagerek en minibar (of dranken roomservice tot 23.00 uur) zijn beschikbaar. 
 
Services 
Mogelijke extra services en voorzieningen voor viersterrenhotels zijn onder meer: regelbare 
airconditioning op de kamer, bedden langer dan twee meter, breedbandverbinding voor 
internet, een uitgebreid assortiment verzorgingsartikelen, 24-uurs receptie, mogelijkheid om 
te lunchen of dineren, beschikbaarheid van vergaderzalen, aanwezigheid van een zwembad, 
fitness of sauna (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006). 
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Vijfsterren classificatie 
Een luxe hotel met een inrichting van zeer hoog niveau. De receptie en conciërge zijn 24 uur 
per dag beschikbaar. Ook voor het parkeren van een auto, het dragen van bagage of het 
regelen van vervoer is permanent assistentie aanwezig. In de bar vindt men een internationaal 
assortiment dranken en er is een restaurant voor lunch en diner. De meeste kamers zijn 
26 m2 of groter en er zijn minstens twee geriefelijke suites van minimaal 50 m2. Minibar en 
24-uurs drankenroomservice zijn aanwezig. Het hotel accepteert minimaal twee soorten 
creditcards. 
 
Voorzieningen 
Op de kamers vindt men alle voorzieningen van hotels met één tot en met vier sterren, 
plus nog een aantal faciliteiten. Zo is individueel regelbare airconditioning aanwezig 
op alle kamers. In de badkamer ligt een uitgebreid assortiment gastenartikelen klaar, zoals 
bodylotion, conditioner en luxe zeep. Voor elke gast zijn slippers en een badjas aanwezig. 
 
Services 
In vijfsterrenhotels mag men een nog groter scala aan extra services verwachten dan die 
viersterrenhotels al bieden. Bijvoorbeeld een eigen parkeergarage, een eigen shuttle 
service, de mogelijkheid tot aanschaf van lectuur of kranten, een eigen kapsalon, whirlpool of 
beautysalon (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006).  
 
Nederlandse Hotel Classificatie 
Een logiesverstrekkende onderneming in Nederland is ingedeeld in één van de vijf 
sterrencategorieën. Een hotel moet voldoen aan minimumeisen. Het hotel moet als allereerste 
aan een aantal basisnormen voldoen. Daarnaast moeten hotels uit de categorieën 2 tot en met 
5 sterren een aantal punten behalen. Daarmee worden de individuele extra kwaliteiten 
(voorzieningen, faciliteiten en services) van het hotel beloond. In de bijlage zijn de 
keuzenormen toegevoegd voor vier- en vijfsterren hotels.  
In figuur 1 is te zien hoe de verdeling van hotels is naar sterrencategorie (Bedrijfschap Horeca 
en Catering, 2006).  
 
Figuur 1: Verdeling hotels naar sterrencategorie (definitief geclassificeerd) volgens de 
Nederlandse Hotel Classificatie, stand van zaken op 8/8/2006*  

 

* Het betreft voorlopige cijfers. 
Bron: bedrijfschap Horeca en Catering.  
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Er zijn zeer weinig hotels met vijfsterren, namelijk maar 1 %. Dit heeft volgens ons te maken 
met de exclusiviteit en de toegankelijkheid. Mensen met een modaal of boven modaal 
inkomen zouden eerder naar een viersterren hotel gaan, omdat je ook veel luxe krijgt maar 
voor een relatief betaalbare prijs. Er zijn nog ongeveer 300 hotels over die gekeurd moeten 
worden voor welke hoeveelheid sterren ze in aanmerking komen. Wanneer deze alle 300 
gekeurd zijn is de toekomstverwachting dat de percentages iets zullen afnemen (Bedrijfschap 
Horeca en Catering, 2006). 
 

5.2.5. Beddencapaciteit 
Als allereerste hebben we een telefonische enquête gehouden onder vier landgoederen. In 
deze enquête hebben we de volgende vraag gesteld: De capaciteit van uw hotel is gebonden 
aan het erfgoed waarvan een hotel is gemaakt. Bent U tevreden over de huidige 
beddencapaciteit van uw hotel? Wat denkt U dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel 
zou moeten zijn? Het doel van deze enquête was om een beetje inzicht te krijgen wat nou de 
ideale beddencapaciteit zou zijn voor het hotel van de Commanderie. Volgens de 
geïnterviewden is gebleken dat het ideale aantal bedden tussen de 80 en 100 zou moeten zijn. 
Maar het hing ook van veel factoren af, zoals de doelgroep die in het hotel komt.  
 
Het Centraal bureau voor statistiek (CBS) heeft een onderzoek uitgevoerd onder een aantal 
hotels. Zij hebben in dit onderzoek gekeken naar de beddencapaciteit in hotels in verhouding 
tot het aantal sterren dat een hotel heeft. In figuur 2? is de hotelbedbezetting te zien naar 
sterrenclassificatie (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006).  
 
Figuur 2: Hotelbedbezetting* naar sterrenclassificatie**  

 
* Met ten minste 5 bedden, inclusief pensions en jeugdaccommodaties (in % van open accommodatie).  
** Classificatie gebaseerd op opgave van de door het CBS geënquêteerde bedrijven. 
Bron: CBS (2006 voorlopige cijfers)  
 
Uit figuur 2 kunnen we concluderen dat er bij iedere sterrenclassificatie een stijging is van de 
hotelbezetting. De hotelbedbezetting was in het in het tweede kwartaal van 2006 hoger dan in 
het tweede kwartaal van 2005. De viersterren classificatie heeft in het tweede kwartaal van 
2006 een hotelbedbezetting van 53. De vijfsterren classificatie heeft in het tweede kwartaal 
van 2006 een gemiddelde hotelbedbezetting van 59. De stijgende hotelbedbezetting heeft te 
maken met de forse stijging overnachtingen in het tweede kwartaal van 2006. Dit kunnen we 
in figuur 3 zien.  
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Figuur 3: Overnachtingen in het tweede kwartaal 2006  
  
 
 

Nederlanders 
aantal x1.000 

mutatie-
% t.o.v. 
2005 

buitenlander
s aantal 
x1.000 

mutatie-
% t.o.v. 
2005 

totaal 
aantal 
x1.000 

mutatie-
% t.o.v. 
2005 

Hotels, pensions en 
jeugdaccommodaties 

4.194 8,8% 4.846 14,2% 9.040 11,6% 

Bungalows 4.912 10,2% 2.121 65,2% 7.033 22,5% 
Kampeerterreinen 5.604 2,7% 1.172 15,8% 6.776 4,7% 
Groepsaccommodaties 1.238 -1,3% 148 29,8% 1.386 1,3% 

Totaal 15.948 6,2% 8.287 24,5% 24.235 11,8% 
Bron: CBS (2006 voorlopige cijfers).  
 
Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door het CBS is uitgekomen dat er een hogere 
bezettingsgraad in het tweede kwartaal van 2006 was in hotels (zie figuur 3) (Bedrijfschap 
Horeca en Catering, 2006).   
De bedbezettingsgraad in de hotels en pensions nam toe van 46,8% tot 51,6%, in vergelijking 
met het tweede kwartaal van 2005. Naar sterren bezien steeg de bezettingsgraad over de 
gehele linie. Naar provincie werd de hoogste bezettingsgraad in Noord-Holland gemeten 
(invloed van Amsterdam). Ook in Zuid-Holland lag de bezettingsgraad boven het landelijke 
cijfer (Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006). 
Een ander onderzoek van het CBS is de logiescapaciteit in hotels. Uit dat onderzoek is 
gekomen dat er een lichte toename van logiescapaciteit was (zie figuur 4) (Bedrijfschap 
Horeca en Catering, 2006).   
Ten opzichte van 1 juli 2005 is het aantal bedrijven in de hotelsector in alle landsdelen 
gedaald. De daling was het grootst in het noorden en zuiden. De logiescapaciteit in kamers en 
bedden nam wel toe, in het oosten was de groei het grootst. Vooral kleinere bedrijven staakten 
de exploitatie van het hotel of het hotelgedeelte. In de hotelsector is al jaren sprake van een 
continue schaalvergroting. In het westen zijn hotels gemiddeld het grootst, in het noorden het 
kleinst. Gemiddeld mijn er in het Oosten 60 bedden per hotel. 
  
 
Figuur 4: Aantal bedrijven, kamers en bedden per landsdeel op 01/07/2006*  
  Bedrijven Mutatie 

t.o.v. 
vorig 
jaar 

Kamers Mutatie 
t.o.v. 
vorig 
jaar 

Bedden Mutatie 
t.o.v. 
vorig 
jaar 

Gemiddeld 
aantal 
kamers 
per bedrijf

Noorden 472 -3,3% 9.172 0,5% 20.792 0,6% 19 
Oosten 485 -0,6% 14.425 1,9% 29.846 2,8% 30 
Westen 1.091 -1,9% 49.834 0,5% 101.496 -0,3% 46 
Zuiden 831 -2,8% 22.341 0,7% 45.824 0,4% 27 
Nederland 2.879 -2,2% 95.772 0,8% 197.958 0,4% 33 
* Inclusief bedrijven met logies als nevenfunctie.  
Bron: bedrijfschap Horeca en Catering.  
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5.2.6. Conclusies en aanbevelingen omtrent de classificatie en 
beddencapaciteit. 

Wanneer we naar de classificatie kijken van hotels en we de wensen van stichting 
Commanderie meenemen kunnen we de volgende conclusie trekken. De stichting 
Commanderie heeft als wens om een viersterren of een vijfsterren hotel in Ootmarsum neer te 
zetten. Wanneer we kijken naar het aantal percentages hotels met vijfsterren zien we dat er 
maar 1% van de hotels een vijfsterren classificatie heeft. De viersterren hotels komen vaker 
voor, namelijk 23%. Zoals hierboven al genoemd is heeft dit volgens ons te maken met de 
toegankelijkheid van het hotel. Het viersterren hotel is een luxe hotel, maar toch door een 
grotere bevolkingsgroep te betalen dan de vijfsterrenhotels. Uiteraard zijn de vijfsterren hotels 
exclusiever dan de viersterrenhotels, omdat ze meer te bieden hebben. Uit het telefonisch 
interview onder de landgoederen is de volgende vraag gesteld: ‘Is de exploitatie van uw hotel 
mogelijk zonder subsidies en steun van de overheid?’. De meeste geïnterviewden zeiden dat 
het zeker mogelijk was en de meeste kwamen niet eens in aanmerking om door de overheid te 
worden gesubsidieerd. Hieruit trekken we de conclusie dat de meeste hotels voornamelijk zijn 
opgericht of gekocht met eigen vermogen. Aangezien de Commanderie het geld voor de 
exploitatie van het hotel niet zelf heeft, moet het aanspraak maken op subsidies en eventuele 
sponsoren. Het is dan naar onze mening iets te hoog gegrepen om al in het begin een 
vijfsterren hotel te bouwen. Een ander idee is wanneer er een te klein budget is, om het hotel 
nog iets minder luxe te maken, namelijk een driesterren hotel. Zo kan er eerst worden gekeken 
hoe het hotel zal draaien en waar de gasten nog meer behoefte aan zullen hebben. Wanneer er 
toch besloten wordt om van het hotel een viersterren hotel te maken, kan men in het hotel zelf 
meer service en standaardvoorzieningen creëren.  
De beddencapaciteit verschilt heel erg per hotel. Het heeft ook te maken met de ligging van 
het hotel. Ligt het hotel bijvoorbeeld in het westen van het land, waar over het algemeen meer 
toeristen komen, dan is er een grotere beddencapaciteit nodig. Dit is te zien in figuur 4. Een 
andere reden kan aan de locatie van het hotel liggen. Des te meer ruimte er is om een hotel te 
bouwen, des te meer slaapkamers je kunt creëren of je zou in de hoogte moeten gaan bouwen. 
Dit laatst is voor het hotel van de Commanderie niet van toepassing. Zij zouden het puur van 
het grondoppervlak moeten hebben met nog een paar verdiepingen waar het hotel uit zo 
moeten bestaan. Uit het telefonisch interview is gekomen dat de meest tevreden hotels die 
hotels waren met een beddencapaciteit tussen 80 en 100. Dit is vrij veel wanneer je kijkt naar 
het landelijk gemiddelde en naar het aantal bedden in het Oosten. Alleen Landgoed Kasteel 
Daelenbroeck gaf aan dat een totaal aantal bedden van 60 het ideale zou zijn. Dit lijkt volgens 
ons toch de beste inschatting voor de ideale beddencapaciteit voor het hotel van de 
Commanderie. Een andere reden is omdat het niet verstandig is om een klein hotel te 
exploiteren, omdat er in de hotelsector al jaren sprake is van een continue schaalvergroting. 
Door een niet al te klein hotel te bouwen, voorkom je dat je in te toekomst zou moeten 
uitbreiden en dit spaart een hoop kosten. De exploitatieduur is verschillend. De gemiddelde 
exploitatieduur van bestaande horecabedrijven is 9,3 jaar en van gestopte bedrijven 5,8 jaar 
(Bedrijfschap Horeca en Catering, 2006).   
 
 

 

 



6. Waterhuishouding 
Het tweede probleem dat behandeld wordt in dit verslag heeft het thema waterhuishouding. In 
het plan zoals gemaakt door de Stichting Commanderie Ootmarsum komen een aantal 
waterlopen voor die er nu niet zijn, maar vroeger wel geweest moeten zijn. De Stichting 
Commanderie Ootmarsum heeft dan ook als doel om de geschiedenis weer terug te halen in 
het gebied. De vraag is alleen of dat met de huidige omgeving nog wel kan. Er zijn een aantal 
criteria waar zeer goed onderzoek naar gedaan moet worden voordat wordt begonnen met 
verdere plannen. 
Om dit te onderzoeken zijn er een aantal doelstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Deze 
zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Opdrachtbepaling”. 

6.1. Beperkingen 
Omdat het in dit project te ver gaat om alle criteria te onderzoeken is er bewust voor gekozen 
dit niet te doen. Dit heeft drie redenen, die gezien kunnen worden als beperkingen: 

1) Over het gebied zelf en daaromheen liggend gebied is nog niet voldoende bekend bij 
het waterschap (Regge en Dinkel, red.). Ten tijde van schrijven is het waterschap wel 
bezig met werkzaamheden op dit gebied. Het project wordt onderzocht door dhr. Jan 
Brinkman.  

2) Voor het project is qua studiebelasting niet genoeg tijd beschikbaar om alle criteria te 
onderzoeken.  

3) Er is binnen de projectgroep niet genoeg kennis beschikbaar om over sommige 
deelaspecten zinvol advies te geven. Het is dan ook gewoonweg niet verstandig om dit 
te doen. 

Over de beperking op het gebied van het waterschap zal nog vaak worden teruggekomen. Dit 
heeft dan ook tot gevolg dat een goed communicatie zeer belangrijk is bij een totstandkoming 
van dit project. 

6.2. Hoe was het vroeger? 
Om een beeld te krijgen in hoeverre de plannen overeenkomen met de historische situatie en 
waar die plannen op gebaseerd zijn is het nuttig om een kort vooronderzoek te doen naar de 
historische situatie.  
Er is gezocht naar kaarten van vroeger. Hieronder staat een kaart uit 1783, die het beste de 
oude situatie weergeeft: 
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Deze indeling van het gebied lijkt redelijk op de plannen zoals de 
stichting Commanderie Ootmarsum ze gemaakt heeft. Er is echter één 
belangrijk verschil dat betrekking heeft op de waterhuishouding. In de 
oude situatie was er een groot retentiegebied voor de voorste molen 
(pijl). In het plan is dit gebied er niet. Dit heeft grote gevolgen voor de 
hoeveelheid water die beschikbaar is om de molen te laten draaien. 
Meer hierover in de paragraaf over het molenrad. 
 
 

6.3. Visvijver vs. Gracht 
De gracht zal een belangrijk rol vervullen in het nieuwe plan. In verband met economische 
aspecten is het namelijk noodzakelijk dat een deel van de visvijver drooggelegd/met zand 
opgevuld wordt. In dit gedeelte van de visvijver zullen dan woningen komen te staan. Met een 
deel van de opbreng van deze woningen zal dan een deel van het project gefinancierd kunnen 
worden. Er ontstaan bij het verdwijnen van dit gedeelte van de visvijver twee problemen: 

- het verdwijnen van de ijsbaan 
- retentieproblemen 

6.3.1. IJsbaan 
De visvijver wordt nu onder andere gebruikt als recreatie en daarbij ook als schaatsbaan. Als 
dit gedeelte van de visvijver verdwijnt, kan men rekenen op groot protest van de bewoners 
van Ootmarsum en andere schaats-/waterliefhebbers uit de omgeving.  
Het is daarom noodzakelijk dat de recreatie hiervoor weer op een andere plaats terugkeert. De 
‘normale’ waterrecreatie kan in het vervolg deels plaats vinden in het deel van de visvijver dat 
nog overblijft. Daarnaast kan dat plaatsvinden in de gracht, mits dit geen gevaarlijke situatie 
op levert. De schaatsliefhebbers hebben een groter probleem. De gracht is namelijk te groot 
om fatsoenlijk dicht te vriezen. Er zal dus rekening mee gehouden moeten worden dat er een 
vervangende plaats komt waar een (al dan niet) natuurlijk schaatsbaan gerealiseerd kan 
worden.  

6.3.2. Retentieproblemen 
De visvijver is niet vanuit waterhuishoudkundig oogpunt bij het waterschap als 
retentiegebied aangesteld, maar fungeert wel als dusdanig. In juni van 2005 was er 
grote wateroverlast in Ootmarsum waarbij de straten blank stonden. Toen het water bij 
de visvijver aankwam heeft de visvijver dat overtollige water opgenomen, waardoor 
het gebied stroomafwaarts geen wateroverlast heeft gehad. Het is niet onmogelijk dat 
een soort gelijke wateroverlast nogmaals ontstaat. Mocht dit gebeuren dan is het wel 
wenselijk dat die retentiemogelijkheid er nog steeds is.  
De gracht zal eventueel dit tekort aan retentie op kunnen vangen. Het is mogelijk om 
de standaard waterstand in de gracht dusdanig te laten zodat er voldoende 
retentiecapaciteit is. Het gedeelte van de visvijver dat verdwijnt heeft ongeveer een 
inhoud van 10.000 m3. Dit is bepaald aan de hand van de oppervlakte van de 
bouwkavels die over de vijver heen vallen in het plan, zoals hiernaast opgeteld. Het is 
daarom aan te raden om in ieder geval een deel daarvan als retentie in te vullen in de 
gracht. Hierover meer in de paragraaf over de gracht als berging en de paragraaf de 
gracht als rondpomp. 
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6.4. Molenrad 
Er was de wens vanuit de Stichting Commanderie Ootmarsum om weer meer te doen met het 
molenhuisje. Dit is het oudste deel van de Commanderie dat er heden dage nog staat. Vroeger 
was dit de voorste molen van het Commanderie gebied. Omdat er vroeger voor het 
molenhuisje dus een grote vijverachtige opvangplaats was, werd die molen 
hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor een gelijkmatige verdeling van het water (wikipediab en 
wikipediac, 2006). Echter, aangezien dit gebied er nu niet meer is heeft de molen in principe 
geen waterhuishoudkundig doel. De molen zal een puur attractief doel krijgen. 

6.4.1.  Debiet 
De belangrijkste vraag die gesteld moet worden, is de vraag of er voldoende water 
beschikbaar is. Er zal daarom een studie gedaan moeten worden wat het debiet van de 
molenbeek is in zowel het droge seizoen (1 april-30 september) als in het natte seizoen (1 
oktober-31 maart). Belangrijk hierbij is het onderzoek van dhr. Jan Brinkman, zoals al eerder 
genoemd bij de beperkingen. Aangezien ten tijde van schrijven deze informatie nog niet 
beschikbaar is, zullen een aantal aannames worden gemaakt. 
Er zijn in eerste instantie twee mogelijkheden: 

- uit de gegevens van dhr. Brinkman blijkt dat het debiet in beide seizoen groot genoeg 
is om het rad aan te sturen. 

- uit de gegevens van dhr. Brinkman blijkt dat dit niet het geval is.  
De eerste mogelijkheid is wat dat betreft het gunstigste. Er hoeft dan namelijk niet veel te 
veranderen en de gracht zal los kunnen opereren van de molenbeek.  
Is de tweede mogelijkheid waarheid, dan zal er naar een creatievere oplossing gezocht moeten 
worden.  
Omdat de tweede mogelijkheid naar ons idee waarschijnlijker is, zal er niet worden ingegaan 
op de eerste mogelijkheid. Er worden alleen opties aangegeven voor de tweede mogelijkheid.  

6.4.2. Niet toereikend 
Ervan uitgaande dat het debiet van de Molenbeek niet voldoende is om het rad te laten draaien 
zal daarom een rol zijn weggelegd voor de gracht hierin. De gracht zou kunnen voorzien in 
het tekort aan water dat de molenbeek niet op kan brengen. Het idee hierachter is dat in het 
natte seizoen water opgevangen kan worden, wat dan in het droge seizoen langzaam 
afgevoerd wordt langs de molen. Er wordt hierbij dan aangenomen dat er in het natte seizoen 
wel voldoende water is. Hier wordt verder op ingegaan in de paragraaf over de gracht als 
berging. 
 

6.4.3. Verplaatsing 
Een groot probleem dat optreedt bij een niet toereikend debiet is het feit dat de molen 
verplaatst zal moeten worden. Hij kan niet voor de gracht blijven zitten, omdat het water dan 
pas na de molen aanwezig is.  
De enige oplossing hiervoor is dat de molen of halverwege de zijkant van de gracht geplaatst 
zal moeten worden of zelfs aan de achterkant van de zijkant van de gracht. Dit zou betekenen 
dat het rad los komt te staan van het molenhuisje. 
Er zijn twee opties mogelijk waarin de gracht voorziet in het water. De gracht als rondpomp 
systeem en de gracht met een berging functie. 
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6.5. De gracht als rondpomp 
Een creatieve mogelijkheid om het watertekort op te lossen is om van de gracht een 
circulerend systeem te maken. Het idee hierachter is dat er op verschillende plaatsen in de 
gracht pompen aangebracht zullen moeten worden, waardoor er altijd een stroom is in de 
gracht. Het is dan een apart stroomsysteem dat in principe losstaat van de molenbeek. Het is 
alleen wel zo dat er een doorstroom voorziening moet zijn vanuit de gracht naar de 
molenbeek. In onderstaande tekening staat het systeem uitgewerkt: 

6.5.1. Voordelen 
- Een groot voordeel hieraan is, dat er een 

constant peil is in de gracht. Hierdoor is 
men zeker van een bepaalde 
retentiecapaciteit.  

- Een constant peil is beter voor 
recreatiemogelijkheden.  

- Doordat het een rondpomp systeem is, is 
het water altijd in beweging. Hierdoor is 
er minder kans op blauwalg en andere 
schimmel die negatief effect hebben op 
de waterkwaliteit van de gracht.  

6.5.2. Nadelen 
- Een dergelijke pompinstallatie zal veel 

geld kosten. 
- Het zal lastig zijn om de afvoer van de 

molenbeek niet te ontregelen. 
 
 

6.6. De gracht als berging 
Een andere oplossing voor het watertekort is om de gracht te gebruiken als bergingplaats van 
water uit het natte seizoen. Het water wat hier dan opgevangen wordt zou dan in het droge 
seizoen gelijkmatig weggelaten kunnen worden. Het idee hierachter is, dat het watertekort is 
het droge seizoen gecompenseerd wordt met het overtollige water van het natte seizoen.  
Er zitten echter wel een aantal kanttekeningen aan deze oplossing. Je kunt namelijk niet een te 
groot waterstand verschil hebben in een tijdsperiode. Met name flora en fauna kunnen niet 
goed omgaan met waterstand verschillen. Het is dan ook wenselijk om maximaal één meter 
verschil te hebben.  
Om inzicht te krijgen wat voor een gevolgen dit heeft voor de hoeveelheid water die 
beschikbaar is in het droge seizoen om af te voeren is er een kleine modelberekening gemaakt 
met een aantal verschillende variabelen.  
Er moeten een aantal aannames worden gedaan: 

- de gracht heeft een totale diepte van vier meter 
- er moet rekening worden gehouden met een retentiecapaciteit van een +/- 10.000 m3 
- er mag maximaal één meter hoogteverschil zijn in waterstanden 
- het oppervlakte van de gracht staat nog niet helemaal vast. Deze kan variëren van 

10.000 m2 tot 7000 m2 
- in het natte seizoen is er voldoende water beschikbaar om de gracht weer aan te vullen 

tot het beginpeil 
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Met deze aannames is er een berekening gemaakt om na te gaan hoeveel water er beschikbaar 
is. Deze berekening is te vinden in bijlage 5. 
 
De uitkomsten van deze berekening zijn als volgt: 
 
opp. Gracht   m3 water per half jaar m3 water per dag m3 water per seconde 
10000  7500   42,13  0,000488   
              
9500  7125   40,03  0,000463   
              
9000  6750   37,92  0,000439   
              
8500  6375   35,81  0,000415   
              
8000  6000   33,71  0,00039   
              
7500  5625   31,60  0,000366   
              
7000  7000   39,33  0,000455   
               
 
Uit de gegevens blijkt dus dat er ongeveer 0,00045 m3 water per seconde beschikbaar is. Dit 
zal niet voldoende zijn om een rad te laten draaien. Met de gedane aannames is het daarom 
niet aan te raden om voor deze variant te kiezen. 

6.7. Aandachtspunten 
Naast de genoemde problemen zijn er nog andere aandachtspunten. Deze aandachtspunten 
gaan te ver om op dit moment te onderzoeken, maar moeten zeer scherp in het oog worden 
gehouden bij verdere stadia in dit project. 

6.7.1. Waterkwaliteit 
Sinds eind 2000 geldt in heel europa de kaderrichtlijn water (KRW). Water trekt zich weinig 
aan van landgrenzen en daarom is het in heel europa van kracht. In deze kaderrichtlijn water 
gaat het om de waterkwaliteit. Het waterschap en de overheid zijn in principe de eerste die 
zich moeten houden aan de KRW en daarom is goede communicatie met zowel overheid als 
waterschap heel belangrijk (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007). 

6.7.2. Grondwater 
Mocht er worden besloten een gracht te maken dan zal dat onvermijdelijk waterstand 
verhogen tot gevolg hebben. Grondwater is een lastig thema om te onderzoeken, omdat 
berekeningen moeilijk uit te voeren zijn. Er zal met behulp van een model uitgezocht moeten 
worden wat de exacte gevolgen zijn voor met name de omliggende woningen. Modellen die 
hiervoor gebruikt zouden kunnen worden zijn ModFlow en TriWaco. 

6.7.3. Bodemonderzoek 
De bodem is op twee manieren belangrijk in dit plan. Enerzijds moet er rekening worden 
gehouden met de flora en fauna in en rondom de bodem. Anderzijds is het van belang voor 
eventuele bouwwerkzaamheden in het gebied. Dit onderzoek hangt sterk samen met het 
grondwateronderzoek, omdat grondwater een belangrijk aspect is in de bodem.  
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6.7.4. Waterschap 
Het waterschap is verantwoordelijk voor alle waterhuishoudkundige gebeurtenissen in de 
regio van het waterschap (wikipediac, 2006). Communicatie tussen de Stichting Commanderie 
en het waterschap is dus noodzakelijk. Het project kan niet uitgevoerd worden zonder 
goedkeuring van het waterschap. Ook de gemeente heeft hierin een belangrijk aandeel. Met 
deze twee partijen zal veel overleg nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. Het is wel 
zinnig om het project af te wachten wat op dit moment uitgevoerd wordt door dhr. Brinkman.  
Het waterschap zal hierin ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gemaakte 
plannen.  

6.8. Conclusie  
In eerste instantie zal er onderzoek moeten worden gedaan naar de waterhoeveelheden van de 
Molenbeek. Het waterschap zal dit onderzoek wellicht uitvoeren. Aangezien die gegevens nu 
nog niet verkrijgbaar zijn, zijn er een aantal aannames gedaan. 
Op basis van deze aannames is geconcludeerd dat er niet voldoende water is om het rad te 
laten draaien. Om dit probleem op te lossen zijn er twee oplossingen bedacht, de gracht als 
berging en de gracht als rondpomp. Aangezien uit de berekeningen rondom de berging naar 
voren kwam dat het debiet dan nog steeds niet toereikend is, mogen we concluderen (op basis 
van deze aannames) dat de gracht als berging geen oplossing biedt voor het probleem.  
De gracht als rondpomp is dus een betere optie. Dit is echter wel een onnatuurlijke oplossing 
en dat past wellicht niet geheel in het plan.  
 
Op basis van deze aannames mag dan ook geconcludeerd worden, dat het plan over 
gedimensioneerd is. Het plan is gebaseerd op de situatie zoals het vroeger was. Echter, de 
hoeveelheid water die er toen was is er niet meer. Het opvanggebied aan de andere kant van 
het Oldenzaalsvoetpad zoals het er destijds was, is er niet meer en daarmee is er gewoonweg 
minder watertoevoer.  
Er zullen veel ingrepen nodig zijn om het project toch doorgang te laten vinden, omdat je of 
het water beter en meer moet benutten (rondpomp of berging) of zelf water toe zou moeten 
voegen.  
Verder is het wellicht mogelijk om meer water vanuit Ootmarsum toe te laten vloeien. Je zou 
dan kunnen denken aan de neerslag afvoer die nu via het riool loopt. Als je al dat water vanuit 
het riool richting het Commanderie gebied kunt laten stromen, komt er extra water 
beschikbaar. Hierbij moet wel bedacht worden, dat dat water nu wellicht elders nodig is en 
tevens dat de aanleg van zo’n systeem erg veel geld kost en je je af moet vragen of het 
rendabel is. 
Verder zijn er een hele boel andere aandachtspunten die nog onderzocht moeten worden, 
voordat met zekerheid gezegd kan worden wat de beste optie is. Het is van groot belang dat 
ook eerst deze punten verder onderzocht worden voor dat wordt besloten wat er precies met 
het plan gaat gebeuren.  
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7. Conclusies 
In dit hoofdstuk zullen alle conclusies uit het rapport nog een keer bij elkaar vermeld worden. 
Dit hoofdstuk geeft op deze manier een goed overzicht van de resultaten van ons 
adviesrapport. 
 

7.1. Enquête 
Op basis van de antwoorden van de respondenten op de vraag of zij het project zouden 
bezoeken wanneer dit gerealiseerd is en of de Commanderie een goede aanvulling zal zijn op 
het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum, kan worden verondersteld dat er een 
aanzienlijke interesse bestaat voor een voorziening als de Commanderie. Zo antwoorden maar 
liefst 85.3% van de respondenten dat zij de Commanderie zouden bezoeken en 75.9% vond de 
Commanderie een goede aanvulling op het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum. 
Opvallend was echter wel dat de helft van respondenten jonger dan 40 jaar, aangaf het project 
niet te willen bezoeken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het project van de Stichting 
Commanderie vooral bezoekers vanaf 40 jaar aan zal trekken. Een belangrijke voorwaarde die 
veel respondenten echter aan het project stelden, was dat de Commanderie in een historische 
bouwstijl moet worden gereconstrueerd en dat het vooral gericht moet zijn op cultuur en 
historie en niet alleen op commercie. Veel respondenten waren positief over de plannen van 
de Stichting Commanderie. Met name de te realiseren tuinen en waterlopen leverden veel 
positieve reacties op. De respondenten gaven dan ook aan het interessant te vinden om 
wandelingen te maken door deze middeleeuwse tuinen.  
 
In de enquête is er gevraagd naar de gewenste faciliteiten waarbij de volgende mogelijkheden 
werden gegeven: congres/bijeenkomst, wellness-centre, vijfsterrenrestaurant, 
museum/expositie en excursies. Daarnaast konden de respondenten zelf andere gewenste 
faciliteiten aangeven. Ook is er gevraagd naar de wens het bezoek aan de Commanderie te 
combineren met een overnachting op het terrein van de Commanderie of elders. Uit de data 
die is verzameld door middel van de enquête bleek dat er vooral interesse was voor een 
museum of expositie. Aan de andere genoemde faciliteiten was minder behoefte. Ongeveer de 
helft van de respondenten gaf aan te willen participeren in een excursie. Verder was er zeer 
weinig interesse voor een congres of bijeenkomst. Dit kan verklaard worden aan de hand van 
de reden van het bezoek aan Ootmarsum (toerisme). Andere faciliteiten die de respondenten 
noemden waren: wandel- en fietsmogelijkheden, een minder luxe restaurant, voldoende 
parkeergelegenheid en rondleidingen door de Commanderie. 
Er was er weinig behoefte aan een overnachting in Ootmarsum, omdat het voor veel 
respondenten te dicht bij huis was. Bezoekers van de Commanderie die niet uit Twente 
komen, hebben hier wellicht meer interesse voor. De enquête heeft zich echter niet gericht op 
het specifieke segment van de bevolking die de vijfsterrenhotels bezoeken en daarom kunnen 
hier geen uitspraken over worden gedaan. 
 

7.2. Vergelijkende projecten 

7.2.1. Omgeving hotel 
Een zeer groot gedeelte van de respondenten, namelijk 76,5% gaf aan Ootmarsum te hebben 
gezocht vanuit toeristische redenen. Een zeer klein gedeelte van de mensen, namelijk 3,5% 
bezocht Ootmarsum uit zakelijke redenen. Wanneer het hotel van de Commanderie zich zou 
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richten op de zakelijke markt heeft de omgeving geen invloed op de omzet van het hotel. De 
zakelijke mensen die er komen vinden de omgeving wel mooi waar het hotel staat, maar het 
heeft voor hen geen meerwaarde. Zo zouden ze het dus alleen maar mooi meegenomen vinden 
dat het hotel is opgebouwd in de cultuurhistorische bouwstijl, maar daar blijft het dan ook bij. 
Het is voor ons dus beter om ons te richten op de toeristische markt in Ootmarsum. 
Uit het telefonisch onderzoek onder de vier landgoederen is gebleken dat ze alle vier in een 
rustige omgeving stonden. De mensen die deze landgoederen bezochten vonden de omgeving 
zeer prettig, omdat je er kon wandelen en fietsen. Uit onze enquête is ook naar voren 
gekomen dat de respondenten het interessant zouden vinden wanneer ze konden wandelen 
door de middeleeuwse tuinen. De respondenten wilden graag verschillende 
bezienswaardigheden bezoeken. Maar liefst 75.9% van de respondenten vond de 
Commanderie een goede aanvulling op het huidige cultuurhistorisch aanbod in Ootmarsum. 
Uit de gegevens naar de gasttevredenheid bleek dat gasten steeds vaker maatwerk en beleving 
belangrijk vinden wanneer ze een hotel bezoeken. Ze willen graag iets beleven en dit komt 
overeen met de resultaten uit onze enquête. Zo hebben ook de bezoekers van het 
Kruisherenhotel en Duin & Kruidberg in hun reviews vermeld dat ze voornamelijk van de 
omgeving hebben genoten. Dus de locatie waar het hotel staat is wel degelijk van belang. 

7.2.2. Faciliteiten 
De een duidelijke meerderheid van de respondenten uit onze enquête gaven aan dat ze graag 
zouden willen dat er een museum of een expositie komt. Ze hadden alleen minder behoefte 
aan de andere faciliteiten zoals een wellness-center, congres of bijeenkomst. De verklaring 
van de laatste twee is, omdat Ootmarsum meer mensen aantrekt die uit toeristische redenen 
komen.  
Wanneer we kijken naar de voorzieningen in een vijfsterren hotel, kunnen we zeker veel 
services verwachten. Daar hoort onder andere ook een wellness-center bij. Helaas komt dit 
niet overeen met de antwoorden van de respondenten die de enquête hebben ingevuld.  
Van een vijfsterrenrestaurant zou een aanzienlijk deel van de respondenten wel gebruik van 
willen maken. Maar zo ook een minder luxe restaurant was gewild onder de respondenten. Dit 
komt overeen met de geïnterviewde van Landgoed Kasteel Daelenbroeck. Deze gaf ook aan 
dat het voor mensen wel toegankelijk moet zijn en niet dat het ze afschrikt. 

7.2.3. Het vijfsterrenhotel  
Uit de enquête is gebleken dat er over het algemeen weinig behoefte was aan een 
overnachting in Ootmarsum. De mensen die wel aangaven te willen overnachten in 
Ootmarsum en op het terrein van de Commanderie waren vooral de mensen die niet in de 
buurt van Ootmarsum woonden. Hier kunnen we dus geen conclusie uit trekken, omdat er dan 
eerst onderzoek gedaan moet worden onder respondenten in heel Nederland en misschien nog 
wel Duitsland. We kunnen alleen zeggen dat er een stijging in het aantal overnachtingen is in 
Nederland (zie figuur 3). We nemen dus aan dat er wel degelijk vraag is naar de 
overnachtingen in hotels. 
De groep mensen met een leeftijd boven veertig jaar, gaven aan wel te willen overnachten op 
het terrein van de Commanderie. Dit is waarschijnlijk ook de groep mensen die het hotel zou 
komen bezoeken. Wanneer we deze gegevens over de leeftijd vergelijken met de gegevens uit 
het telefonisch interview dat is gedaan onder de zeven hotels in Ootmarsum, mogen we de 
concluderen dat mensen boven veertig jaar in Ootmarsum komen overnachten. De 
respondenten met een modaal of een boven modaal inkomen gaven aan dat ze wel wilden 
overnachten in Ootmarsum. Het liefst willen ze dan in het vijfsterren hotel overnachten, 
daarna elders en op de derde plek staan de appartementen op het terrein van de Commanderie. 
Dit blijkt uit tabel 10 en 11 (bijlage 6).  
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Uit onderzoek onder de vier landgoederen is gebleken dat de exploitatie van het hotel zonder 
steun van de overheid en subsidies moet kunnen. Dat houdt dus in dat het vijfsterrenhotel 
volledig uit eigen zak gefinancierd zou moeten worden. Wanneer we kijken naar een 
vijfsterren hotel kunnen we concluderen dat de gasten eigenlijk heel wat mogen verwachten 
van het hotel. Het is dus zeer belangrijk om op de prijs/ kwaliteit verhouding te letten. Want 
wanneer deze twee niet in balans zijn met elkaar zullen de gasten niet meer terug komen in 
het hotel. 
In Overijssel is er geen vijfsterren hotel dus zou het wel uniek zijn wanneer er wel een 
vijfsterren hotel zou komen (Overijssel Toerisme, 2006). Als er meer vijfsterren hotels in 
Overijssel zouden zijn, zou er waarschijnlijk minder vraag zijn naar zo’n hotel dan op dit 
moment. Stel dat het vijfsterrenhotel er wel zou komen, wat zou dan de ideale 
beddencapaciteit zijn? Uit het telefonisch interview met de landgoederen en uit de gegevens 
uit figuur 4 kunnen we concluderen dat een hotel gemiddeld 60 bedden zou moeten hebben. 
Het is beter om een niet al te klein hotel neer te zetten, omdat je dan voorkomt dat je in de 
toekomst eventueel zou moeten uitbreiden. Op deze manier bespaar je een hoop kosten die je 
goed voor andere doeleinden gebruiken kunt. Een tweede reden waarom het verstandiger is 
om een groter hotel te bouwen is namelijk dat er in de hotelsector al jaren sprake is van een 
continue schaalvergroting. 
 

7.3. Waterhuishouding 
Gekeken naar de waterhuishouding kunnen op basis van deze gegevens en dit rapport de 
volgende conclusies worden getrokken.  
Om te beginnen moeten we concluderen dat we een retentieprobleem hebben. Om voldoende 
geld binnen te halen, was het plan bedacht om de visvijver deels dicht te gooien en daar 
huizen te bouwen. Echter, hierdoor verdwijnt een deel van de visvijver dat als retentiegebied 
functioneert. Deze retentiecapaciteit zal wel elders weer terug moeten keren.  
Verder zal hierdoor de potentiële ijsbaan verdwijnen, wat een hoop afkeur kan oproepen bij 
de bevolking. Verder is waterrecreatie ook in mindere mate mogelijk. Men moet er dan ook 
rekening mee houden, dat een soort gelijk gebied elders weer terug keert. 
 
Wat betreft het waterrad en de bijbehorende vraag of er wel voldoende water beschikbaar is, 
mag geconcludeerd worden dat er niet voldoende water is om het rad te laten draaien. Het 
debiet van de molenbeek is niet toereikend genoeg.  
Hieruit voortkomend kan de molen niet op de plaats blijven staan waar deze nu staat. Omdat 
er extra water nodig is, wat met de huidige plannen alleen uit de gracht gehaald kan worden.  
 
Op basis van de aannames in dit rapport mag dan ook geconcludeerd worden, dat het plan 
over gedimensioneerd is. Het plan is gebaseerd op de situatie zoals het vroeger was. Echter, 
de hoeveelheid water die er toen was is er niet meer. Het opvanggebied aan de andere kant 
van het Oldenzaalsvoetpad zoals het er destijds was, is er niet meer en daarmee is er 
gewoonweg minder watertoevoer. 
 
De enige oplossing voor het waterprobleem is het bedenken van creatieve oplossingen, zoals 
de twee voorbeelden in dit verslag. Deze voorbeelden zijn echter wel begin concepten en 
zullen eventueel verder uitgewerkt moeten worden al vorens ze toegepast worden.  
 
Er zullen veel ingrepen nodig zijn om het project toch doorgang te laten vinden, omdat je of 
het water beter en meer moet benutten (rondpomp of berging) of zelf water toe zou moeten 
voegen. 
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8. Aanbevelingen 

8.1. Naar aanleiding van de enquête 
Zoals bleek uit de conclusie zijn er veel respondenten die aangaven een museum of expositie 
te willen bezoeken op het terrein van de Commanderie. Ootmarsum beschikt al over een 
aantal musea en er zijn regelmatig exposities te bezoeken. Wanneer de Commanderie 
gerealiseerd zal worden, kan er eventueel een ruimte of meerdere ruimtes worden 
gereserveerd voor een themamuseum. Hier zouden bezoekers meer informatie kunnen vinden 
over de historie van de Commanderie en het leven in de 15e eeuw. Dit kan met behulp van 
foto’s, reconstructies en maquettes, filmmateriaal en gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Het 
museum zou dan tegen een vergoeding open kunnen worden gesteld voor publiek. 
Eventueel kunnen er ruimtes beschikbaar worden gesteld waar (aankomende) kunstenaars 
(tegen een vergoeding) hun beeldende kunst kunnen exposeren. Hierdoor is het thema en het 
soort kunst dat tentoon wordt gesteld zeer afwisselend. Dit kan ervoor zorgen dat de 
bezoekers blijven terugkeren naar Ootmarsum en de Commanderie. Het is eventueel een optie 
om kunstelementen te verwerken in de historische tuinen. Zo kunnen bezoekers tijdens de 
wandelingen genieten van de omgeving en mooie kunstobjecten.  
Een aanzienlijk aantal respondenten gaf aan vooral naar Ootmarsum te komen om van de 
omgeving te genieten door middel van fiets- en wandelroutes. Het zou daarom ook veel 
bezoekers kunnen trekken als er op het terrein van de Commanderie een wandelroute 
aanwezig zou zijn, waar de bezoekers kunnen genieten van de omgeving en de historische 
tuinen en waterlopen.  
Een aantal respondenten heeft eveneens aangegeven de behoefte te hebben aan rondleidingen. 
Hiermee wordt vooral een rondleiding door het Huys Ootmarsum bedoeld. Respondenten 
gaven aan het interessant te vinden om door een expert rondgeleid te worden en meer te weten 
te komen over de historie van de Commanderie en het leven destijds. De rondleiding zou 
kunnen eindigen in het museum, waar de bezoekers de gelegenheid krijgen om de informatie 
nader te bestuderen. Wanneer er in het Huys Ootmarsum echter alleen hotel wordt 
gerealiseerd zijn de rondleidingen niet van toepassing. Daarnaast zijn er eventueel 
rondleidingen mogelijk door de tuinen van de Commanderie. Hierbij kan er toelichting 
worden gegeven bij de historische waterlopen of historische gebeurtenissen destijds.  
 
Over de mensen die buiten Twente en over grens in Duitsland wonen, kunnen er geen 
uitspraken worden gedaan wat betreft de behoefte aan een vijfsterrenhotel of appartementen 
op het terrein van de Commanderie. Er wordt daarom aanbevolen nader onderzoek te (laten) 
doen naar de vraag naar een vijfsterrenhotel en appartementen onder Nederlanders buiten 
Twente en eventueel over de grens in Duitsland. Dit geeft een vollediger beeld van de 
behoefte aan een vijfsterrenhotel en appartementen. 
Zoals is gebleken uit de enquête heeft de Commanderie en de Stichting Commanderie 
Ootmarsum een zeer lage naamsbekendheid. Een hogere naamsbekendheid kan er wellicht 
voor zorgen dat de aandacht en interesse van sponsoren wordt getrokken. Een hogere 
naamsbekendheid levert daarnaast eventueel meer landelijke publiciteit op. Dit kan het project 
voor sponsoren en potentiële bezoekers aantrekkelijker maken. 
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8.2. Naar aanleiding van de vergelijkbare projecten 
 
Wanneer we zouden aannemen dat het hotel er zou komen, zou het voor de gasten prettig zijn 
wanneer het hotel in een bosrijke omgeving staat. De reden hiervoor is omdat de gasten dan 
kunnen wandelen en fietsen in dat gebied dus kunnen ze in Ootmarsum goed terecht. Omdat 
Ootmarsum de toeristen veel te bieden heeft, lijkt het ons beter dat het hotel en restaurant zich 
meer richt op de toeristische markt dan op de zakelijke markt. Veel respondenten gaven aan 
meer bezienswaardigheden in Ootmarsum te willen. Zo zouden ze maar al te graag willen dat 
er een museum of een expositie zou komen. 
De andere faciliteiten die gewild waren een minder luxe restaurant, voldoende 
parkeergelegenheid en rondleidingen door de Commanderie. Uniek zijn is een heel belangrijk 
punt wanneer je een nieuwe onderneming start. Zo is het dus ook voor de Commanderie 
belangrijk om toeristen aan te trekken met bezienswaardigheden die elders zeer schaars zijn.  
Of het vijfsterren hotel er zou moeten komen kunnen we helaas geen uitspraken over doen. 
Het is dan beter om in een vervolgonderzoek je meer te richten op die mensen die juist vaak 
vijfsterren hotels komen bezoeken. Dit zou dan de representatieve groep mensen zijn, 
waardoor je waarschijnlijk een duidelijker beeld zou krijgen of het vijfsterren hotel wel echt 
gewenst is. Wanneer het vijfsterrenhotel er wel zou komen dan zijn er een aantal punten waar 
gelet op zou moeten worden om de gasten tevreden te houden. Aangezien het een 
vijfsterrenhotel is mag de gast sowieso een breed scala aan faciliteiten aantreffen in het hotel. 
In ieder geval moeten de gasten het gevoel hebben dat het bezoek aan het hotel wel echt het 
geld waard was. Dit geldt vanaf de hotelkamer tot aan het ontbijt. Zo vinden de gasten het 
belangrijk dat je een mooi uitzicht hebt wanneer je uitkijkt uit je kamerraam. Ze willen dan 
ook genieten van de omgeving waar het hotel in staat. Onze respondenten gaven aan dat ze 
weinig behoefte hadden aan een wellness-center en andere luxe faciliteiten die eigenlijk wel 
in een 5-sterren hotel aanwezig moeten zijn. Toch is het wel aan te bevelen om een wellness- 
center, zwembad, sauna en andere faciliteiten in het hotel te hebben. Waarschijnlijk was de 
groep respondenten niet representatief genoeg om te zeggen dat er echt geen wellness-center 
zou moeten komen. Eigenlijk moeten we concluderen dat het belangrijk is om alles goed 
geregeld te hebben in een vijfsterrenhotel, vanaf het personeel tot aan de bereikbaarheid van 
het hotel. 
De ideale beddencapaciteit van het vijfsterren hotel zou zo rond de 60 bedden moeten zijn. dit 
is een praktisch aantal, omdat het hotel dan niet te klein is, maar ook niet te groot. Vooral 
wanneer men met de gasten op excursie wil is het handig dat het een niet al te groot aantal 
mensen is. Het regelen van vervoer voor de gasten is dan ook een stuk makkelijker. Het is de 
Stichting Commanderie zeker aan te bevelen dat wanneer ze van plan zijn een nieuw hotel te 
bouwen, dat het een niet al te klein hotel moet zijn. In de hotelsector is al jaren sprake van een 
continue schaalvergroting, omdat de logiescapaciteit in kamers en bedden toenam. Vooral in 
het Oosten is de groei het hoogst. 
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8.3. Naar aanleiding van waterhuishouding 
 
Gekeken naar het retentieprobleem is het de beste oplossing om de gracht hiervoor te 
gebruiken. Het waterpeil in de gracht kan dusdanig gecontroleerd worden dat er altijd ruimte 
is voor retentie.  
Voor de ijsbaan zal echt gezocht moeten worden naar een andere locatie. De overige 
waterrecreatie mogelijkheden kunnen ook deels worden vervuld door de gracht. Het is prima 
te regelen dat de gracht geschikt is voor bijvoorbeeld kleine bootjes, visplekken en 
zwemplekken voor honden.  
 
Zoals gezegd, is er een tekort aan water. In eerste instantie zal er onderzoek moeten worden 
gedaan naar de waterhoeveelheden van de molenbeek. Het waterschap zal dit onderzoek 
wellicht uitvoeren. Aangezien die gegevens nu nog niet verkrijgbaar zijn, zijn er een aantal 
aannames gedaan. 
Er wordt dan ook aanbevolen om te gaan zoeken naar creatieve oplossingen om het water 
beter te benutten. De gracht kan hierin een belangrijk onderdeel vormen, omdat hierin wel 
veel water zit en hergebruikt zou kunnen worden. Het nadeel hieraan is dus dat de molen 
verplaatst moet worden.  
Van de creatieve oplossingen die in dit rapport staan, kan het volgende gezegd worden. 
Aangezien uit de berekeningen rondom de berging naar voren kwam dat het debiet dan nog 
steeds niet toereikend is, mogen we concluderen dat de gracht als berging geen oplossing 
biedt voor het probleem.  
De gracht als rondpomp is dus een betere optie. Dit is echter wel een onnatuurlijke oplossing 
en dat past wellicht niet geheel in het plan. 
 
Verder is het wellicht mogelijk om meer water vanuit Ootmarsum toe te laten vloeien. Je zou 
dan kunnen denken aan de neerslag afvoer die nu via het riool loopt. Als je al dat water vanuit 
het riool richting het Commanderie gebied kunt laten stromen, komt er extra water 
beschikbaar. Hierbij moet wel bedacht worden, dat dat water nu wellicht elders nodig is en 
tevens dat de aanleg van zo’n systeem erg veel geld kost en je je af moet vragen of het 
rendabel is. 
 
Tenslotte zijn er een hele boel andere aandachtspunten die nog onderzocht moeten worden, 
voordat met zekerheid gezegd kan worden wat de beste optie is. Het is van groot belang dat 
ook eerste deze punten verder onderzocht worden voor dat wordt besloten wat er precies met 
het plan gaat gebeuren. 
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10. Bijlagen 

10.1. Bijlage 1: Tabellen met enquêteresultaten 
Tabel 1: demografische gegevens van de respondenten 
  n %
Geslacht man 

vrouw 
76 
94 

44.7
55.3

   
Leeftijd <40 jaar 

40-50 jaar 
50-60 jaar 
60-70 jaar 
70-80 jaar 
80-90 jaar 

23 
38 
44 
39 
25 
1 

13.5
22.4
25.9
22.9
14.7
0.6

   
Inkomen Onder modaal 

Modaal 
Boven modaal 
Geen antwoord 

28 
67 
67 
8 

16.5
39.4
39.4
4.7

   
Woonplaats ‘s Heerenberg 

Aadorp 
Almelo 
Almere 
Amsterdam 
Bentelo 
Bergentheim 
Bleijswijk 
Borne 
Buurse 
Dalfsen 
De Lutte 
Delden 
Den Bosch 
Den Helder 
Deurningen 
Emmen 
Enschede 
Enter 
Goor 
Haaksbergen 
Harbrinkhoek 
Hardenberg 
Hengelo 
Holten 
Lelystad 
Loosdrecht 
Losser 
Nieuwveen 
Nijmegen 
Nijverdal 
Oldenzaal 
Ommen 
Ootmarsum 
Overdinkel 
Rhoon 
Rijssen 
Schonenbeek 
Schultdorf 
Sittard 
Tietjerk 
Ulestraten 
Ulsen (D) + ’t Gooi 
Utrecht 
Vlaardingen 
Vriezeveen 
Wageningen 
Weerselo 
Weesp 
Wierden 
Zoetermeer 
Zwolle 

1 
1 

18 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

32 
1 
1 
1 
1 
3 

26 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 

22 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

0.6
0.6

10.6
0.6
0.6
0.6
1.2
0.6
1.8
0.6
0.6
1.8
1.2
0.6
0.6
0.6
1.2

18.8
0.6
0.6
0.6
0.6
1.8

15.3
0.6
0.6
0.6
1.2
0.6
1.2
1.8

12.9
2.4
0.6
1.2
1.2
0.6
1.2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
2.4
1.2
1.2
0.6
0.6
0.6
0.6
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Tabel 2: Bekendheid (Stichting) Commanderie Ootmarsum 
  n %
Heeft u wel eens gehoord van de 
Commanderie Ootmarsum? 

Ja 
Nee 

20 
150 

11.8
88.2

   
Bent u bekend met de Stichting Commanderie 
Ootmarsum? 

Ja 
Nee 

3 
167 

1.8
98.2

 
Tabel 3: Bezoek Ootmarsum 
  n %
Bent u al eens (eerder) in Ootmarsum 
geweest? 

Ja 
Nee 

156 
14 

91.8
8.2

   
Wat is/was de reden van uw bezoek? Zakelijk 

Toerisme 
Familie/vrienden 
bezoeken 
Anders 
Geen antwoord 

6 
130 
13 

 
8 

13 

3.5
76.5
7.6

4.7
7.6

   
Hoe heeft u Ootmarsum ervaren? 
(cijfer 1 t/m 10) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Geen antwoord 

0 
0 
0 
0 
0 
2 

24 
97 
21 
4 

22 

0
0
0
0
0

1.2
14.1
57.1
12.4
2.4

12.9

 
Tabel 4: Project Commanderie Ootmarsum 
  n %
Als het project gerealiseerd zou worden, zou u 
het dan bezoeken? 

Ja 
Nee 

145 
25 

85.3
14.7

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie 
gebruik maken van een congres/bijeenkomst? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

14 
131 
25 

8.2
77.1
14.7

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie 
gebruik maken van een wellness-centre? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

36 
109 
25 

21.2
64.1
14.7

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie 
gebruik maken van een vijfsterrenrestaurant? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

49 
96 
25 

28.8
56.5
14.7

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie 
gebruik maken van een museum/expositie? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

120 
25 
25 

70.6
14.7
14.7

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie 
gebruik maken van excursies? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

64 
81 
25 

37.6
47.6
14.7

   
Zou u dit bezoek willen combineren met een 
overnachting? 

Ja 
Nee 
Geen antwoord 

28 
115 
27 

16.5
67.6
15.9

   
Waar zou u dan willen overnachten? Vijfsterrenhotel 

Commanderie 
Appartement 
Commanderie 
Elders 
Geen antwoord 

11 
 

6 
 

11 
142 

6.5

3.5

6.5
83.5

   
De komst van de Commanderie is een goede 
aanvulling op het huidige cultuurhistorische 
aanbod in Ootmarsum 

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Neutraal 
Mee eens 
Helemaal mee eens 

0 
2 

39 
74 
55 

0
1.2

22.9
43.5
32.4
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Tabel 5: Cronbachs alpha 
Construct Cronbachs alpha N of items
Kennis 0.276 2
  
Bezoek Ootmarsum 0.642 3
  
Project Commanderie 0.921 9
 
Totaal 0.877 14

 
Tabel 6: correlatie tussen geslacht en de overige items 
   
Heeft u wel eens gehoord van de Commanderie? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.112
.145

   
Bent u bekend met de Stichting Commanderie 
Ootmarsum? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.121
.117

   
Bent u al eens (eerder) in Ootmarsum geweest? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.118
.125

   
Wat was de reden van uw bezoek? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.141
.067

   
Hoe heeft u Ootmarsum ervaren? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.109
.155

   
Als het project gerealiseerd zou worden, zou u het dan 
bezoeken? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.106

.168
   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een congres/bijeenkomst? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.107

.166
   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een wellness-centre? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.105

.174
   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een vijfsterrenrestaurant? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

.106

.167
   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een museum/expositie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

.105

.174
   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een excursie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

.106

.168
   
Zou u dit bezoek willen combineren met een 
overnachting? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.101

.190
   
Waar zou u dan willen overnachten? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.176*
.022

   
De komst van Commanderie is een goede aanvulling op 
het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

.082

.286
* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed) 
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Tabel 7: correlatie tussen leeftijd en de overige items 
   
Heeft u wel eens gehoord van de Commanderie? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.013
.862

   
Bent u bekend met de Stichting Commanderie 
Ootmarsum? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.065
.400

   
Bent u al eens (eerder) in Ootmarsum geweest? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.162*

.035
   
Wat was de reden van uw bezoek? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.185*

.016
   
Hoe heeft u Ootmarsum ervaren? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.285**

.000
   
Als het project gerealiseerd zou worden, zou u het dan 
bezoeken? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.236**
.002

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een congres/bijeenkomst? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.236**
.002

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een wellness-centre? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.236**
.002

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een vijfsterrenrestaurant? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.236**
.002

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een museum/expositie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.236**
.002

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een excursie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.217**
.004

   
Zou u dit bezoek willen combineren met een 
overnachting? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.005

.953
   
Waar zou u dan willen overnachten? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.241**

.002
   
De komst van Commanderie is een goede aanvulling op 
het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.236**
.002

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed) 
**Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed) 
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Tabel 8: correlatie tussen inkomen en de overige items 
   
Heeft u wel eens gehoord van de Commanderie? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.013
.871

   
Bent u bekend met de Stichting Commanderie 
Ootmarsum? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.029

.706
   
Bent u al eens (eerder) in Ootmarsum geweest? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.067
.386

   
Wat was de reden van uw bezoek? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.064
.406

   
Hoe heeft u Ootmarsum ervaren? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.088
.256

   
Als het project gerealiseerd zou worden, zou u het dan 
bezoeken? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.101
.189

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een congres/bijeenkomst? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.101
.189

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een wellness-centre? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.101
.188

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een vijfsterrenrestaurant? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.101
.192

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een museum/expositie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.101
.188

   
Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik 
maken van een excursie? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.106
.169

   
Zou u dit bezoek willen combineren met een 
overnachting? 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.016

.832
   
Waar zou u dan willen overnachten? Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.086
.264

   
De komst van Commanderie is een goede aanvulling op 
het huidige cultuurhistorische aanbod in Ootmarsum 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed 

-.101
.189
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Tabel 9: correlatie tussen de items 
  1 2 3 4 5 6 7
1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
- .228**

.003
.109
.156

.100 

.194 
.084
.276

.152*
.048

.151*
.049

         
2 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.228**

.003
- .040

.603
.036 
.643 

.050

.515
-.069
.368

-.070
.365

         
3 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.109
.156

.040

.603
- .960** 

.000 
.712**

.000
.178*
.020

.178*
.020

         
4 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.100
.194

.036

.643
.960**

.000
- .744**

.000
.192*
.012

.192*
.012

         
5 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.084
.276

.050

.515
.712**

.000
.744** 

.000 
- .183*

.017
.183*
.017

         
6 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.152*
.048

-.069
.368

.178*
.020

.192* 
.012 

.183*
.017

- 1.000**
.000

         
7 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.151*
.049

-.070
.365

.178*
.020

.192* 
.012 

.183*
.017

1.000**
.000

-

         
8 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.151*
.049

-.070
.364

.178*
.020

.192* 
.012 

.182*
.018

1.000**
.000

1.000**
.000

         
9 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.152*
.047

-.070
.364

.178*
.020

.192* 
.012 

.184*
.016

1.000**
.000

1.000**
.000

         
10 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.152*
.048

-.070
.362

.176*
.021

.191* 
.013 

.183*
.017

1.000**
.000

1.000**
.000

         
11 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.158*
.040

-.064
.403

.221**
.004

.237** 
.002 

.213**
.005

.956**
.000

.956**
.000

         
12 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.064
.409

-.060
.441

.018

.813
.069 
.369 

.079

.303
.186*
.015

.187*
.015

         
13 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
-.061
.427

-.046
.554

-.222**
.004

-.197* 
.010 

-.144
.062

-.276**
.000

-.277
.000

         
14 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.152*
.048

-.070
.361

.178*
.020

.192* 
.012 

.182*
.017

1.000**
.000

1.000**
.000
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Tabel 9 (vervolg) 
  8 9 10 11 12 13 14
1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.151*
.049

.152*
.047

.152*
.048

.158* 
.040 

-.064
.409

-.061
.427

.152*
0.48

         
2 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
-.070
.364

-.070
.364

-.070
.362

-.064 
.403 

-.060
.441

-.046
.554

-.070
.361

         
3 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.178*
.020

.178*
.020

.176*
.021

.221** 
.004 

.018

.813
-.222**

.004
.178*
.020

         
4 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.192*
.012

.192*
.012

.191*
.013

.237** 
.002 

.069

.369
-.197*

.010
.192*
.012

         
5 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.182*
.018

.184*
.016

.183*
.017

.213** 
.005 

.079

.303
-.144
.062

.182*
.017

         
6 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1.000**

.000
1.000**

.000
1.000**

.000
.956** 

.000 
.186*
.015

-.276**
.000

1.000**
.000

         
7 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
1.000**

.000
1.000**

.000
1.000**

.000
.956** 

.000 
.187*
.015

-.277**
.000

1.000**
.000

         
8 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
- 1.000**

.000
1.000**

.000
.956** 

.000 
.187*
.015

-.275**
.000

1.000**
.000

         
9 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
1.000**

.000
- 1.000**

.000
.956** 

.000 
.184*
.016

-.275**
.000

1.000**
.000

         
10 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
1.000**

.000
1.000**

.000
- .955** 

.000 
.186*
.015

-.274**
.000

1.000**
.000

         
11 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
.956**

.000
.956**

.000
.955**

.000
- .203**

.008
-.249**

.001
.956**

.000
         
12 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.187*
.015

.184*
.016

.186*
.015

.203** 
.008 

- -.084
.276

.184*
.016

         
13 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
-.275**

.000
-.275**

.000
-.274**

.000
-.249** 

.001 
-.084
.276

- -.275**
.000

         
14 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed 
1.000**

.000
1.000**

.000
1.000**

.000
.956** 

.000 
.184*
.016

-.275**
.000

-
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Toelichting nummers in tabel 9: 
1 = Heeft u wel eens gehoord van de Commanderie? 
2 = Bent u bekend met de Stichting Commanderie Ootmarsum? 
3 = Bent u al eens (eerder) in Ootmarsum geweest?? 
4 = Wat was de reden van uw bezoek? 
5 = Hoe heeft u Ootmarsum ervaren? 
6 = Als het project gerealiseerd zou worden, zou u het dan bezoeken? 
7 = Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik maken van een 
congres/bijeenkomst? 
8 = Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik maken van een wellness-centre? 
9 = Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik maken van een 
vijfsterrenrestaurant? 
10 = Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik maken van een 
museum/expositie? 
11 = Zou u tijdens uw bezoek aan de Commanderie gebruik maken van een excursie? 
12 = Zou u dit bezoek willen combineren met een overnachting? 
13 = Waar zou u dan willen overnachten? 
14 = De komst van Commanderie is een goede aanvulling op het huidige cultuurhistorische 
aanbod in Ootmarsum 
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10.2. Bijlage 2: Telefonische interviews landgoederen 
Hieronder staan de vijf interviewvragen: 
 

6. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied ?. Zo, ja welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet ?  

7. De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel ? Wat 
denkt U dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn ?  

8. Ligt uw hotel in het groen / tuinen ? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn ? Hoeveel ?  

9. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de overheid 
?  

10. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten ?  
 
Landgoed Rhederoord 
 

 
 

1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo, ja welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet? 
Landgoed Rhederoord ligt aan de rand van de Veluwe, het grootste natuurgebied van 
Nederland, voornamelijk een trekpleister voor de Nederlandse dagjesmensen, wij generen hier 
dus weinig extra omzet uit. Voor onze gasten is de nabijheid van de Veluwe wel ideaal, 
sowieso is het een mooie omgeving en ook erg geschikt voor wandelen en fietsen, daarnaast 
bevinden zich hier in de buurt een groot aantal bijzondere musea. Ik denk niet dat gasten voor 
ons kiezen vanwege de ligging tussen Veluwe en IJssel maar meer vanwege de locatie zelf, 
maar de omgeving is wel mooi meegenomen. 

2.  De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? 
Wat denkt U dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn? 
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Onze hotelkamers zijn recentelijk helemaal gerenoveerd, er zijn tevens een aantal kamers 
bijgekomen. Wij hebben 17 hotelkamers en in de meeste gevallen is dat voldoende, hoewel 25 
kamers mijn inziens geen overbodige luxe zou zijn. Helaas zijn wij inderdaad aan het formaat 
en de indeling van het landhuis gebonden waardoor uitbreiding van de hotelcapaciteit niet 
mogelijk is. De minimum capaciteit die een hotel zou moeten hebben hangt af van de 
doelgroep, de visie van de ondernemer, locatie etc. Sommige hotels zijn dus perfect met 4 
kamers en andere met 400. 

3.  Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel? 
Rhederoord ligt tussen de bossen van de Veluwe en de groene IJsselvallei in, daarnaast 
beschikken we over 12 hectare eigen landgoed met bijzondere bomensoorten. Ik denk niet dat 
er een minimum aan groen en privacy rondom een hotel moet zijn. Voor een trouwlocatie is 
het wel wenselijk, voor hotel waar zakelijke gasten de belangrijkste doelgroep zijn is 
bereikbaarheid prioriteit, en voor een hotel dat zich op dagjesmensen/toeristen richt is locatie 
(in het stadscentrum – Amsterdam - of aan het strand - Scheveningen - ) veel interessanter als 
groen en privacy! 

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de 
overheid? 
Nee, het is niet wenselijk. Subsidies stellen ons in staat de noodzakelijke renovaties aan het 
pand te bekostigen. Exploitatie zou nog mogelijk zijn zonder deze subsidies, maar dan zou het 
pand na verloop van tijd in zeer slechte staat verkeren, wat de winstgevendheid natuurlijk niet 
verhoogt..., daarnaast kunnen we dan uiteindelijk zelfs de veiligheid van onze gasten niet 
meer garanderen? 

5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten? 
Mogelijkheden voor diverse subsidies, vergunningen, band met de buurtbewoners. 
 
 
Landgoed Moermond 
 

 
 

1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo, ja welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet? 
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Ja, het motel ligt in een toeristisch gebied, omdat het aan zee ligt. En dit heeft ook een invloed 
op de omzet, omdat het een unieke locatie is. Er staat namelijk een kasteel heel dicht bij het 
strand. 

2. De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? Wat denkt U 
dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn? 
Ja, ze zijn zeer tevreden over de huidige beddencapaciteit van Landgoed Moermond. Het 
hotel beschikt over 44 kamers  met in totaal 100 bedden. Volgens hun is dit de ideale 
beddencapaciteit, omdat het een handig aantal is voor eventuele excursies met de gasten en 
met dit aantal is het regelen van vervoer ook geen probleem. 

3. Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel? 
Ja, het hotel ligt zeer dicht bij het strand dus een rustige locatie is gunstig. . En er moet ook 
een minimum aan privacy zijn, omdat mensen zich dan veiliger voelen en vooral ook voor de 
rust komen en geborgenheid zoeken. 

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de 
overheid? 
Ja, de exploitatie van het hotel is mogelijk zonder steun van de overheid. Landgoed 
Moermond is commercieel gericht en heeft eigenlijk niks met de overheid te maken. 

5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten? 
Waar er vooral op gelet moet worden is dat je je onderscheidt van de andere hotels. Landgoed 
Moermond heeft een zeer bijzondere locatie, omdat he teen kasteel aan zee is. Een ander 
voordeel is dat er veel ruimte is rondom het hotel. Ze beschikken namelijk over 45 hectare 
aan grond. 
 
 
Landgoed Kasteel Daelenbroeck 
 

 
 

1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo ja, welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet? 
Ja, het hotel ligt in een toeristisch gebied met mogelijkheid om te wandelen en te fietsen. 
Daelenbroeck is ook gericht op de zakelijke markt. In ieder geval zijn ze van mening dat je 
beter een hotel kunt hebben in het buitengebied. 

2. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? Wat denkt U dat 
de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn? 
Ze zijn niet tevreden over hun huidige beddencapaciteit. Ze beschikken  slechts over 18 
kamers en dat is volgens hun echt te weinig. In de toekomst willen ze verbouwen om meer 
kamers te hebben. Volgens hun heb je de beste minimumcapaciteit aan bedden wanneer je de 
beschikking hebt over 60 bedden, dus in totaal 30 kamers. 
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3. Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel? 
Ja, het hotel ligt in een bosrijke omgeving. Het ligt namelijk bij het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. Ze zijn van mening dat wanneer je een landgoed hebt dat je dan ook zorgt voor 
genoeg privacy voor de gasten. 

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de 
overheid? 
Ja, dit is zeker mogelijk. 

5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten? 
Er moet specifiek op de personeelskosten worden gelet, omdat er ups en downs zijn. In 
bepaalde periodes komen meer gasten dan in andere periodes. Wanneer je een oud landgoed 
hebt moet er ook op de onderhoudskosten worden gelet. Maar in het geval van de 
Commanderie zal dat in het vooral in het begin niet van toepassing zijn. Verder moet erop 
gelet worden dat je een niet al te dure accommodatie maakt, omdat veel mensen afschikt. De 
uitstraling van het hotel moet wel lux kunnen zijn, maar niet dat het mensen afschrikt.  

Tips voor de Commanderie: 
- Zorg dat je flexibel bent. Hiermee bedoelen ze dat  wanneer je een nieuw hotel neerzet 
niet weet op welk deel je de grootste winst zal hebben. Zorg er dus voor dat de ruimtes waar 
je over beschikt snel een andere inrichting kunnen krijgen. Binnen een korte periode kan er 
veel veranderen. 
- Verschillende gebouwen hebben. Dit is vooral gunstig wanneer je een restaurant hebt en 
ook een aparte feestzaal. Wanneer deze beide onder een dak zouden zitten zou er een grote 
kans zijn dat de gasten zullen klagen over het lawaai. Deze gasten komen uiteindelijk voor 
hun eigen rust. 
 
 
Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel 
 

 
 

1. Ligt uw hotel in een toeristisch gebied? Zo, ja welke invloed heeft dit naar uw 
mening op uw omzet? 
Het hotel ligt in een toeristisch gebied. Het ligt namelijk bij het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. Maar dit heeft verder geen gevolgen voor de omzet. De reden hiervoor is omdat 
Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel gericht is op de zakelijke markt. Deze mensen komen 
verder niet voor de omgeving, alhoewel ze het wel erg mooi vinden. 

2. De capaciteit van uw hotel is gebonden aan het erfgoed waarvan een hotel is 
gemaakt. Bent U tevreden over de huidige beddencapaciteit van uw hotel? Wat denkt U 
dat de minimum beddencapaciteit voor een hotel zou moeten zijn? 
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Ze zijn tevreden over de beddencapaciteit. Ze hebben de beschikking over 130 bedden. Een 
minimum beddencapaciteit volgens hun ligt bij 80 bedden 

3. Ligt uw hotel in het groen / tuinen? Denkt U dat een minimum aan privacy en 
groen rondom het hotel moet zijn? Hoeveel? 
Ja, het hotel ligt in een bosrijke omgeving. En er moet wel een minimum aan privacy rondom 
het hotel zijn. Helaas konden ze ons hierover niet meer informatie verschaffen. 

4. Is de exploitatie van uw hotel mogelijk zonder subsidies en steun van de 
overheid? 
Ja. 

5. Waar moet een exploitant van een erfgoedhotel specifiek op letten? 
Helaas is Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel geen erfgoedhotel. Ze hebben op hun gebied 
wel een klein kasteeltje staan. Maar deze wordt alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden. Het 
kleine kasteeltje beschikt over 3 stijlzalen, maar is verder wel gemoderniseerd. 

Tips voor de Commanderie: 
- Contact opnemen met dhr. Oostwegel. Hij is degene die kasteeltje opkoopt en eventueel 
geïnteresseerd zou zijn. 
- Een exclusief restaurant, zwembad, wellness- center en een golfbaan in de buurt. Een 
andere tip voor het restaurant is om deze toegankelijk te maken voor iedereen, dus niet alleen 
voor de gasten die overnachten. Vooral in het begin kun je je dat misschien niet veroorloven. 
Maar als daarna het restaurant iedere keer vol zou zitten dan zeggen dat de mensen alleen 
gebruik kunnen maken van het restaurant wanneer ze dit samen met een overnachting doen. 
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10.3. Bijlage 3: Telefonische enquête onder de zeven hotels in 
Ootmarsum 

 
 Hotels   
Vragen 

Twents 
Gastenhoes 

Hotel Wyllandrie de Wiemsel Stadshotel 
Jolanda 

De la 
Poste 

Wapen van 
Ootmarsum 

Hotel 
Van der 
Maas 

Hoeveel 
bedden heeft 
het hotel? 

70 90 90 68 24 40 39 

Wat is de 
bezettings 
graad? 

65% Hier konden ze 
helaas geen 
antwoord op 
geven , behale 
dat het per 
periode 
verschilde. 

60% 40% 30% 70% Geen 
duidelijk 
percentag
e, maar 
meer 
vraag dan 
aanbod 

Welke 
doelgroep 
hebben jullie? 

-Leeftijd van 
50+. 
-top 
middenklass
e 

-Leeftijd van 
50+. 
-Midden-klasse 

-Leeftijd van 
0-100 jaar 
-
zakenmense
n 
-
vakantiegast
en 
-hogere 
segment 

-Leeftijd 
van 40+. 
-groepen 
met 
oudere 
mensen 
-midden 
klasse 

-Leeftijd 
van 50- 70 
jaar. 
- top 
midden-
klasse. 

- Leeftijd van 
65+. 
 
- Goede  
middenklasse 

Leeftijd 
van 55-
65.  
-zakelijk 

Hebben jullie 
een link met 
culturele 
activiteiten in 
Ootmarsum? 
 

Bezoekers 
van het hotel 
worden 
verwezen 
naar de 
plaatselijke 
VVV. 

Wandel en 
fietsroutes 
worden door het 
hotel 
aangeboden. 

Het hotel 
bidet zelf 
arrangement
en aan. 

 Het hotel 
biedt zelf 
arrange- 
menten 
aan 

-via folders 
- via de 
plaatselijke  
VVV. 

- via de 
plaatselij
ke VVV 
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10.4. Bijlage 4: Keuzenormen  
Keuzenormen  
(4-sterren)  

     
Benodigde aantal punten: 70 

Legenda  
= keuzenormen die samen een groep vormen. Slechts eenmaal het hoogste 

aantal punten kan worden behaald.  

 

   
Hotelkamer 
 
Veiligheid en privacy in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

103.   Spionnetje in de kamerdeur van alle kamers.  (1) 
104.   Extra afsluitmogelijkheden van kamerdeur in alle 

kamers. 
 (1) 

107.   Gastenkluisje in alle kamers.  (2) 
108.   Kluis in alle kamers.  (3) 
 
Verlichting en elektra in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

203.   Vrij stopcontact bij het bed, goed bereikbaar, in alle 
kamers. 

 (1) 

204.   Bij het bed moet een schakelaar zitten voor de algemene 
verlichting, te bedienen vanuit bed, in alle kamers. 

 (3) 

 
Afmeting kamers 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

302.   Tweepersoonskamer 26 m² (geldt voor 90% van de 
kamers inclusief natte cel en voorportaal). 

 (5) 

 
Luchtbehandeling in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

502.   50% van de kamers heeft individueel regelbare 
airconditioning of enigszins vergelijkbare 
koelmogelijkheid. 

 (3) 

503.   In alle kamers individueel regelbare airconditioning of 
enigszins vergelijkbare koelmogelijkheid. 

 (5) 

 
Bed en meubilair in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

603.   Bedden met een lengte van meer dan 2 meter in alle 
kamers. 

 (3) 

610.   Mogelijkheid om met 2 personen (schuin) tegenover 
elkaar te kunnen zitten en/of een maaltijd te gebruiken. 

 (1) 
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Kleding en bagage opbergen in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punte

n 
702.   Kapstok (minimaal 2 haken) in alle kamers.  (1) 
703.   Broekenpers in alle kamers.  (2) 
 
Telecommunicatie in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

802.   Datacommunicatie; beschikbaarheid van meerdere 
verbindingen tegelijkertijd (spraak en data) alsmede twee 
vrije stopcontacten in alle kamers. 

 (4) 

803.   Breedband datacommunicatieverbinding alsmede twee 
vrije stopcontacten in alle kamers. 

 (5) 

804.   Telefax op verzoek.  (1) 
805.   Telefax in alle kamers.  (2) 
806.   Computer met internetaansluiting op verzoek.  (4) 
807.   Computer met internetaansluiting in alle kamers.  (5) 
808.   Antwoordapparaat in alle kamers (voicemail).  (1) 
809.   Extra telefoon met buitenlijn in de privé-badgelegenheid 

van alle kamers. 
 (1) 

 
Audio en video in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

903.   Radio met vrije keuze van kanalen in alle kamers.  (2) 
904.   Beschikbaarheid van Pay TV met mogelijkheid om op 

verzoek van de gast af te sluiten. 
 (2) 

905.   Extra luidspreker voor radio en/of televisie in de privé-
badgelegenheid van alle kamers. 

 (1) 

906.   Videorecorder en/of DVD-speler met afstandsbediening 
op verzoek. 

 (1) 

 
Gastenartikelen in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1001.   Basis assortiment verzorgingsartikelen (tandpasta, 
scheergerei e.d.) op verzoek. 

 (1) 

1002.   Uitgebreid assortiment verzorgingsartikelen in alle 
kamers (naast artikelen als bedoeld in norm 1001, tevens 
minimaal bodylotion, shampoo/conditioner, luxe zeep). 

 (2) 

1003.   Schoenpoetsmiddelen op verzoek.  (1) 
1004.   Schoenpoetsmiddelen in alle kamers.  (2) 
1006.   Welkomstgeschenk in alle kamers.  (1) 
1008.   Paraplu in de kamer of op verzoek.  (1) 
1009.   Stekker-adaptor op verzoek.  (1) 
 
Wastafel in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1106.   Washandje/waslapje per logerende gast in alle kamers.  (1) 
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1108.   Dubbele wastafel in alle tweepersoonskamers en suites.  (1) 
 
Badgelegenheid in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1202.   Badmat in privé-badgelegenheid in alle kamers.  (1) 
1206.   Badjas en badslippers per logerende gast in alle kamers.  (3) 
1207.   Uittrekbare waslijn of gelijksoortige voorziening in alle 

kamers. 
 (1) 

1208.   Separate scheerspiegel in alle kamers.  (1) 
1209.   Separate scheerspiegel, met ingebouwde verlichting, in 

alle kamers. 
 (2) 

1210.   Handdoek verwarming.  (1) 
1211.   Bidet.  (3) 
 
Algemene voorzieningen in het hotel 
 
Luchtbehandeling in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1500.   Airconditioning of enigszins vergelijkbare 
koelmogelijkheid in gemeenschappelijke lokalen. 

 (4) 

 
Vervoer, toegang, assistentie, bereikbaarheid in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1701.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel.  (3) 
1702.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel, voldoende voor 

minimaal 25% van totale aantal kamers. 
 (4) 

1703.   Eigen parkeergarage.  (4) 
1704.   Eigen parkeergarage bij het hotel, voldoende voor 

minimaal 25% van het totale aantal kamers. 
 (5) 

1705.   Permanente parkeerassistentie.  (2) 
1707.   Bagagetransport aangeboden.  (4) 
1710.   95% van de hotelkamers moet door de gast kunnen 

worden bereikt zonder traplopen. 
 (4) 

1711.   Stop- en losmogelijkheid bij de ingang van het hotel.  (2) 
1712.   Eigen shuttleservice, op verzoek of middels 

dienstregeling. 
 (3) 

 
Voorziening gehandicapte gasten in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

1800.   Entree toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  (2) 
1801.   Aangepaste algemene WC voor rolstoelgebruikers.  (2) 
1802.   Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers.  (2) 
1803.   Parkeerplaats met aanduiding gereserveerd voor 

rolstoelgebruikers. 
 (2) 

 
Receptie 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 
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1905.   Receptie- en conciërgeservice, 24u/24u geopend en 
fysiek bemand. 

 (5) 

1906.   Zitgelegenheid bij de receptie.  (1) 
1907.   On-line reserveren van hotelkamers mogelijk met 

bevestiging. 
 (1) 

1908.   Begeleiding van de gasten naar hun kamer bij aankomst.  (1) 
 
Eten en drinken in het hotel 
 
Verkrijgbaarheid ontbijt 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2102.   Ontbijtbuffet en/of mogelijkheid van gereserveerd ontbijt 
én ontbijt-roomservice. 

 (3) 

 
Verkrijgbaarheid dranken 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2201.   Drankenautomaat in het hotel.  (1) 
2203.   Minibar en 24u/24u dranken-roomservice.  (4) 
2205.   Bar met bediening door personeel in het hotel, met 

internationaal assortiment dranken. 
 (3) 

2206.   Koffie-/theevoorziening in alle kamers.  (2) 
 
Verkrijgbaarheid maaltijden 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2300.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, 
gedurende minimaal 2 uur een mogelijkheid om in het 
hotel te lunchen. 

 (2) 

2301.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, 
gedurende minimaal 3 uur een mogelijkheid om in het 
hotel te dineren. 

 (4) 

2302.   Voor gasten is er, tijdens openingsdagen van het hotel, 
een mogelijkheid om in een restaurant in het hotel te 
lunchen en te dineren. 

 (5) 

2303.   24u/24u maaltijden-roomservice.  (4) 
2304.   Op verzoek wordt rekening gehouden met dieetwensen.  (1) 
2305.   Op verzoek wordt rekening gehouden met kindermenu.  (1) 
2307.   Warme maaltijden-roomservice 24u/24u.  (5) 
 
Overige 
 
Overige voorzieningen in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2400.   Ten minste 2 suites. Een suite is een kamer (inclusief 
privé-badkamer en eventuele voorruimtes) met een zeer 
royale en geriefelijke inrichting en een minimale 
afmeting van 50 m². 

 (3) 

2402.   Vestiaire en/of garderobe.  (1) 
2403.   Bewaakte vestiaire en/of bewaakte garderobe.  (3) 
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2404.   Bagageruimte in het hotel (afgesloten of onder toezicht).  (2) 
2405.   Schoenpoetsmachine in het hotel.  (1) 
2406.   Mogelijkheid tot aanschaf in het hotel van lectuur en 

kranten. 
 (1) 

2407.   Verkrijgbaarheid in het hotel van ""gift"" artikelen.  (1) 
2408.   Kapsalon.  (1) 
 
Overige services in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2501.   Turndownservice op verzoek (’s avonds).  (2) 
2502.   Turndownservice (iedere avond).  (5) 
2504.   Stomerijservice, wasserijservice en strijkservice 24u/24u.  (4) 
2505.   Schoenpoetsservice op verzoek.  (3) 
2506.   Secretariaatservice (afzonderlijk kantoor en personeel).  (3) 
2507.   Kinderoppasservice.  (3) 
2508.   Vervoer- en ticketreserveringen.  (1) 
2509.   Reseveren van bijvoorbeeld theater, bioscoop en musea 

bij de hotelreceptie. 
 (1) 

 
Ontspanning en recreatie in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2600.   Zwembad (buiten) bij het hotel.  (3) 
2601.   Zwembad (binnen) in het hotel.  (5) 
2602.   Sauna voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 
2603.   Stoombad voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 
2604.   Whirlpool voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 
2605.   Solarium voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 
2606.   Fitnessruimte in het hotel.  (2) 
2607.   Beautysalon in het hotel.  (4) 
2608.   Terras bij het hotel.  (4) 
2609.   Biljartkamer in het hotel.  (1) 
2610.   Voor kinderen een speelkamer in of speeltuin bij het 

hotel. 
 (1) 

2611.   Tennisbaan bij of tenniszaal in het hotel.  (2) 
2612.   Mogelijkheid van huur van recreatieartikelen in het hotel.  (1) 
 
Vergaderingen en banquets in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoe

t 
 Punte
n 

2700.   Beschikbaarheid van vergaderzaal(zalen) in het hotel.  (3) 
2701.   Banquetfaciliteiten in het hotel.  (3) 
Legenda   

= keuzenormen die samen een groep vormen. Slechts eenmaal het 
hoogste aantal punten kan worden behaald.  
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Keuzenormen 

(5-sterren)  

  

   
Benodigde aantal punten: 85 

Legenda  
= keuzenormen die samen een groep vormen. Slechts eenmaal het hoogste aantal 

punten kan worden behaald.  

  

 
Hotelkamer 
 
Veiligheid en privacy in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
104.   Extra afsluitmogelijkheden van kamerdeur in alle kamers.  (1) 
108.   Kluis in alle kamers.  (3) 
 
Bed en meubilair in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
603.   Bedden met een lengte van meer dan 2 meter in alle kamers.  (3) 
 
Kleding en bagage opbergen in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
702.   Kapstok (minimaal 2 haken) in alle kamers.  (1) 
703.   Broekenpers in alle kamers.  (2) 
 
Telecommunicatie in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
802.   Datacommunicatie; beschikbaarheid van meerdere verbindingen 

tegelijkertijd (spraak en data) alsmede twee vrije stopcontacten in 
alle kamers. 

 (4) 

803.   Breedband datacommunicatieverbinding alsmede twee vrije 
stopcontacten in alle kamers. 

 (5) 

804.   Telefax op verzoek.  (1) 
805.   Telefax in alle kamers.  (2) 
806.   Computer met internetaansluiting op verzoek.  (4) 
807.   Computer met internetaansluiting in alle kamers.  (5) 
808.   Antwoordapparaat in alle kamers (voicemail).  (1) 
809.   Extra telefoon met buitenlijn in de privé-badgelegenheid van alle 

kamers. 
 (1) 

 
Audio en video in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
903.   Radio met vrije keuze van kanalen in alle kamers.  (2) 
904.   Beschikbaarheid van Pay TV met mogelijkheid om op verzoek van 

de gast af te sluiten. 
 (2) 

905.   Extra luidspreker voor radio en/of televisie in de privé-
badgelegenheid van alle kamers. 

 (1) 

906.   Videorecorder en/of DVD-speler met afstandsbediening op 
verzoek. 

 (1) 
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Gastenartikelen in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1006.   Welkomstgeschenk in alle kamers.  (1) 
1008.   Paraplu in de kamer of op verzoek.  (1) 
 
Wastafel in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1108.   Dubbele wastafel in alle tweepersoonskamers en suites.  (1) 
 
Badgelegenheid in de kamer 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1207.   Uittrekbare waslijn of gelijksoortige voorziening in alle kamers.  (1) 
1208.   Separate scheerspiegel in alle kamers.  (1) 
1209.   Separate scheerspiegel, met ingebouwde verlichting, in alle 

kamers. 
 (2) 

1210.   Handdoek verwarming.  (1) 
1211.   Bidet.  (3) 
 
Algemene voorzieningen in het hotel 
 
Luchtbehandeling in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1500.   Airconditioning of enigszins vergelijkbare koelmogelijkheid in 

gemeenschappelijke lokalen. 
 (4) 

 
Vervoer, toegang, assistentie, bereikbaarheid in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1701.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel.  (3) 
1702.   Eigen parkeergelegenheid bij het hotel, voldoende voor minimaal 

25% van totale aantal kamers. 
 (4) 

1703.   Eigen parkeergarage.  (4) 
1704.   Eigen parkeergarage bij het hotel, voldoende voor minimaal 25% 

van het totale aantal kamers. 
 (5) 

1711.   Stop- en losmogelijkheid bij de ingang van het hotel.  (2) 
1712.   Eigen shuttleservice, op verzoek of middels dienstregeling.  (3) 
 
Voorziening gehandicapte gasten in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1802.   Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers.  (2) 
1803.   Parkeerplaats met aanduiding gereserveerd voor rolstoelgebruikers.  (2) 
 
Receptie 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
1907.   On-line reserveren van hotelkamers mogelijk met bevestiging.  (1) 
1908.   Begeleiding van de gasten naar hun kamer bij aankomst.  (1) 
 
Eten en drinken in het hotel 
 
Verkrijgbaarheid dranken 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
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2201.   Drankenautomaat in het hotel.  (1) 
2206.   Koffie-/theevoorziening in alle kamers.  (2) 
 
Verkrijgbaarheid maaltijden 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
2304.   Op verzoek wordt rekening gehouden met dieetwensen.  (1) 
2305.   Op verzoek wordt rekening gehouden met kindermenu.  (1) 
2307.   Warme maaltijden-roomservice 24u/24u.  (5) 
 
Overige 
 
Overige voorzieningen in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
2403.   Bewaakte vestiaire en/of bewaakte garderobe.  (3) 
2405.   Schoenpoetsmachine in het hotel.  (1) 
2406.   Mogelijkheid tot aanschaf in het hotel van lectuur en kranten.  (1) 
2407.   Verkrijgbaarheid in het hotel van ""gift"" artikelen.  (1) 
2408.   Kapsalon.  (1) 
 
Overige services in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
2502.   Turndownservice (iedere avond).  (5) 
2505.   Schoenpoetsservice op verzoek.  (3) 
2506.   Secretariaatservice (afzonderlijk kantoor en personeel).  (3) 
2507.   Kinderoppasservice.  (3) 
 
Ontspanning en recreatie in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
2600.   Zwembad (buiten) bij het hotel.  (3) 
2601.   Zwembad (binnen) in het hotel.  (5) 
2602.   Sauna voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 
2603.   Stoombad voor algemeen gebruik in het hotel.  (2) 
2604.   Whirlpool voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 
2605.   Solarium voor algemeen gebruik in het hotel.  (1) 
2606.   Fitnessruimte in het hotel.  (2) 
2607.   Beautysalon in het hotel.  (4) 
2608.   Terras bij het hotel.  (4) 
2609.   Biljartkamer in het hotel.  (1) 
2610.   Voor kinderen een speelkamer in of speeltuin bij het hotel.  (1) 
2611.   Tennisbaan bij of tenniszaal in het hotel.  (2) 
2612.   Mogelijkheid van huur van recreatieartikelen in het hotel.  (1) 
 
Vergaderingen en banquets in het hotel 
Norm Omschrijving Voldoet  Punten
2700.   Beschikbaarheid van vergaderzaal(zalen) in het hotel.  (3) 
2701.   Banquetfaciliteiten in het hotel.  (3) 
Legenda   

= keuzenormen die samen een groep vormen. Slechts eenmaal het hoogste 
aantal punten kan worden behaald.  
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10.5. Bijlage 5: Bergingsberekening 
         factor  factor   
         1/2 jaar  1 dag   
opp. 
Gracht  

diepte gracht  
(in m) 

min waterstand  
(in m) 

max waterstand  
(in m) 

m3 water 
per half jaar 

m3 water  
per dag 

m3 water  
per seconde 

10000  4  2,5  3,25  7500 178 42,13483 86400 0,000488  
              

9500  4  2,5  3,25  7125 178 40,02809 86400 0,000463  
              

9000  4  2,5  3,25  6750 178 37,92135 86400 0,000439  
              

8500  4  2,25  3  6375 178 35,81461 86400 0,000415  
              

8000  4  2,25  3  6000 178 33,70787 86400 0,00039  
              

7500  4  2,25  3  5625 178 31,60112 86400 0,000366  
              

7000  4  2  3  7000 178 39,32584 86400 0,000455  
              
              
              
    droge seizoen (1 april/1 oktober)        
  1 dm3 1 L 178 dagen         

  
1000 
dm3  1000 L           

  1 m3  1000 L           
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10.6. Bijlage 6: Tabellen relatie tussen inkomen en overnachting 
 
Tabel 10: 

Inkomen * Zou u dit bezoek willen combineren met een overnachting?
Crosstabulation

Count

1 16 11 28
10 46 11 67
16 46 5 67

1 7 0 8
28 115 27 170

Onder modaal
Modaal
Boven modaal
Geen antwoord

Inkomen

Total

Ja Nee
Geen

antwoord

Zou u dit bezoek willen combineren
met een overnachting?

Total

 
 
Tabel 11: 

Inkomen * Waar zou u dan willen overnachten? Crosstabulation

Count

1 0 0 27 28
2 3 5 57 67
7 3 6 51 67
1 0 0 7 8

11 6 11 142 170

Onder modaal
Modaal
Boven modaal
Geen antwoord

Inkomen

Total

Vijfsterrenhote
l, op het

terrein van de
Commanderi

e

Appartement,
op het terrein

van de
Commanderi

e Elders
Geen

antwoord

Waar zou u dan willen overnachten?

Total
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