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JACHTHAVEN, KATWIJK

1. Inleiding
1.1. Inleiding en opgave
Katwijk is een bekende badplaats aan de Noordzeekust en al ruim honderd jaar
een locatie waar mensen graag verblijven. Uit onderzoeken blijkt dat Katwijk
gewaardeerd wordt door haar kleinschaligheid, winkel- en horeca aanbod en
gastvrijheid in zijn algemeenheid. Gesteld kan worden dat Katwijk een eigenzinnige
enclave is met een eigen propositie en uitstraling.
Het verblijfsrecreatieve aanbod in Katwijk bestaat uit ruim 6.000 bedden,
waarvan het overgrote deel wordt aangeboden op drie campings. Daarnaast

Gesteld kan worden
dat Katwijk een
eigenzinnige
enclave is met een
eigen propositie en
uitstraling.

zorgen hotels, B&B-adressen, strandhuisjes en de jachthaven voor het nodige
verblijf.
Het dagrecreatieve aanbod wordt naast het strand, de routenetwerken en
de winkels vormgegeven door de rijke historie van Katwijk die verbonden is
met de zee en zijn bevestiging krijgt in de visvangstgeschiedenis en de Limes.
De Oude Rijn, ooit de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk (de
Limes) is een mooie landschappelijke drager en belangrijk voor de watersport
van en naar Katwijk.
Het Katwijks museum vormt hierin eveneens een waardevolle, centrale voorziening.
Minder prominent maar wel degelijk aanwezig zijn kleinere voorzieningen, zoals
het Spinozahuis in Rijnsburg waar een uiterst select publiek naar toe komt uit de
hele wereld, specifiek geïnteresseerd in het wel en wee van deze grote filosoof. Maar
ook bijvoorbeeld het Torenmuseum in Valkenburg waar onder meer informatie
getoond wordt over de Tweede Wereldoorlog.
Sinds enkele maanden is de nieuwe parkeergarage in/onder de duinen geopend
waardoor de bereikbaarheid van het strand en centrum buitengewoon goed is
geworden. Het is een noviteit die - naar verwachting - grote invloed zal hebben op
het toerisme naar Katwijk.
Daarnaast worden er in en om Katwijk talloze evenementen georganiseerd, groot en
klein, met eveneens een (grote) aantrekkende werking vanuit de directe en verdere
omgeving zoals Search And Rescue (SAR) en de Flower Parade in Rijnsburg.
Tot slot maakt Katwijk onderdeel uit van een toeristisch aantrekkelijke regio met
Leiden en de Bollenstreek. Voor het toerisme naar Katwijk zijn de bollen (in het
voorjaar) als mede de cultuurhistorie van musea in Leiden (het hele jaar) belangrijke
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onderdelen van het toeristisch product waar de bezoeker van Katwijk graag naar
toe uitwijkt.
Naast de kwaliteiten van Katwijk als badplaats moet tegelijkertijd geconstateerd
worden dat de maatschappelijke betekenis van toerisme in Katwijk in termen van
werkgelegenheid achterblijft. Zowel in absolute (ongeveer 800 arbeidsplaatsen)
als relatieve zin (4,5%) is het aandeel van de toerisme in de werkgelegenheid in
vergelijking met andere badplaatsen in Nederland erg laag.
De gemeente heeft het initiatief genomen om in samenwerking met het
toeristisch platform, dat opgericht is door Katwijk Marketing, gezamenlijk

De Toeristische
Agenda moet
inzicht geven in de
ambitie, visie en
strategie maar vooral
uitvoeringsprojecten
benoemen.

een Toeristische Agenda uit te werken voor de komende jaren. Gedurende dit
proces is de taskforce economie aangehaakt. Vanuit de Economische Agenda
wordt toerisme als een groeisector gezien die een substantiële bijdrage kan
leveren aan de toekomstige werkgelegenheid van Katwijk. Het toeristisch
platform heeft zich vooral gebogen over de vraag hoe de impact van toerisme
versterkt kan worden passend bij de kwaliteiten en de identiteit van Katwijk.
De Toeristische Agenda moet inzicht geven in de ambitie, visie en strategie
maar vooral uitvoeringsprojecten benoemen die er toe moeten leiden dat het
toerisme in Katwijk er over vijf jaar beter voor staat.

1.2. Werkwijze
Om aan deze opgave invulling te geven is gekozen voor een inhoudelijke en
procesgerichte aanpak. Met betrekking tot de inhoud hebben de volgende (deel)
onderzoeken plaatsgevonden:
•

Herhaling van ZKA onderzoek uit 2008 naar economische betekenis van
verblijfstoerisme.

•

Analyse van doelgroepen op basis van leefstijlen in relatie tot aanbod en

•

Deskresearch: studie beleidsdocumenten (w.o. RO en economisch beleid)

doelstelling Toeristische Agenda Katwijk.
analyse trends en ontwikkelingen, kerncijfers toerisme Katwijk
•

Interviews met ondernemers en anderen werkzaam in de toeristische
sector Katwijk; met marketingorganisaties in de regio (Leiden, Bollenstreek,
Haaglanden) en overleg met de taskforce economie.

In het proces is gekozen voor een twee fasen aanpak. In de eerste fase is met het
toeristisch platform het gewenste ambitieniveau en reikwijdte van de Toeristische
Agenda bepaald. Vervolgens is in fase 2 met dit platform deze ambitie (mede
op basis van de inhoudelijke deelonderzoeken) vertaald naar een concept visie,
strategie en uitwerkingsvoorstel. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de
taskforce economie in het kader van de Economische Agenda Katwijk nauw
betrokken bij het proces.
Nadat de visie en strategie op hoofdlijnen gereed was, is deze besproken
met gemeenteraadsfracties, ondernemersverenigingen, cultuur-, sport- en
evenementenorganisaties en diverse (beleids)medewerkers van de gemeente. In
deze besprekingen zijn (mogelijke) uitvoeringsprojecten voorgesteld en ingebracht.
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Tenslotte is de concept Toeristische Agenda Katwijk besproken met het toeristisch
platform, de taskforce economie en het College van B&W, waarna de definitieve
versie uitgewerkt is.

1.3. Leeswijzer
In de volgende vier hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op:
•

Ambitie en visie (hoofdstuk 2)

•

Strategie (hoofdstuk 3)

•

Uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 4)

•

Organisatie, monitoring en financiering (hoofdstuk 5)

Daarbij is geprobeerd de verschillende aspecten steeds zo kort en bondig mogelijk
te formuleren. De achtergrondinformatie en analyses zijn zoveel mogelijk in
afzonderlijke bijlagen geplaatst.

SPINOZAHUIS, RIJNSBURG
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PAN VAN PERSIJN, KATWIJK

2. Ambitie en Visie
2.1 Inleiding
Een uitvoeringsprogramma vindt haar basis in een ambitie en visie (inclusief de stip
op de horizon) die richting geven aan de strategische keuzes en de stappen om het
uiteindelijke doel te bereiken. Dit hoofdstuk gaat in op de ambitie voor de kortere
termijn (2015-2019) en de stip op de horizon: hoe ziet toerisme in Katwijk eruit in
2030.
In het volgende hoofdstuk wordt de strategie (de wijze waarop we die visie en
ambitie willen bereiken) beschreven.

2.2 Toeristische identiteit
De toeristische gemeenschap van

authenticiteit

;

mooie natuur waarin je je kunt ontspannen en in-

Katwijk definieert de toeristische

spannen; wat anderen (vooral van buiten Katwijk)

identiteit als volgt: Gelegen aan het

er niet in zien; bescheiden & eigenwijs; kwa-

strand van de Noordzee is Katwijk

liteit behoudend; Dirk Kuyt (en zijn eigenschap-

een oorspronkelijke, vriendelijke

pen); verrassend; veelzijdig; vuurtoren & kerk, va-

en eigenzinnige badplaats

kantie Scheveningen; druk achterland;

met overwegend kleinschalige

zee,
strand, duinen; gezelligheid; herken-

voorzieningen. Katwijk is

bare identiteit; rust temidden van de reuring; chris-

bescheiden en gastvrij van aard.
De toeristische kernzone bestaat
uit het duingebied, de kust,
het centrum van Katwijk en de
binnenwateren.

telijk (zondags winkels dicht); familiebadplaats
met veel evenementen; visserijverleden; gastvrij-

heid; gelovig; kleinschaligheid
Deze woorden werden genoemd door

toeristische stakeholders gevraagd naar de

identiteit van Katwijk. Hoe vaker genoemd,
hoe groter het woord.

2.3 Toerisme in Katwijk in 2030

Katwijk heeft zich
weten te profileren
door slimme
campagnes en leuke
evenementen.

De leefstijlgroepen gezellig lime, uitbundig geel, rustig groen en ingetogen
aqua, zijn de afgelopen jaren in steeds grotere getalen naar Katwijk gekomen.
Dit zijn bezoekers die vooral gezamenlijk, in gezelligheid een rustige en
aangename vakantie zoeken. De belangrijkste reden hiervoor is dat badplaats
Katwijk zich goed heeft weten te profileren met slimme campagnes en heel
veel leuke evenementen. Mede hierdoor is het aantal Duitse toeristen weer
enorm gegroeid en komen de Belgische toeristen in toenemende mate naar
Katwijk. De groei in belangstelling is er dankzij het feit dat Katwijk een
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mooie, rustige en gastvrije badplaats is gebleven. Schone stranden, mooie duinen,
goede strandpaviljoens en niet dat schreeuwerige van elders. Er zijn maar weinig
plaatsen waar er zo makkelijk naar het strand wordt gereden en geparkeerd als in
Katwijk.
Het nieuwe hotel in Katwijk, fraai ingepast in het dorpsbeeld, is een goede
aanvulling voor toeristen die iets meer luxe zoeken. Tegelijkertijd hebben de
voor Katwijk typerende Bed & Breakfast’s (B&B’s) zich innovatief en in aantal
doorontwikkeld, waardoor deze kenmerkend zijn voor het toerisme in Katwijk en
Katwijk op dit punt zich kan profileren naar ondernemers en bezoekers.
Ook de campings zijn nog steeds in trek bij vele gasten van heinde en verre. Door
het meer diverse aanbod en de kwaliteitsverbetering in de verblijfssector komen de
gasten meer buiten het hoogseizoen en verblijven ze langer in Katwijk.
De jaarrondexploitatie van strandpaviljoens zorgt ervoor dat in alle

Door het meer
diverse aanbod en de
kwaliteitsverbetering
in de verblijfssector
komen de gasten
meer buiten het
hoogseizoen en
verblijven ze langer
in Katwijk

seizoenen het ‘Rotterdams’, ‘Utrechts’, afgewisseld met zuiver ‘Amsterdams’
te horen valt op het strand. Het dagtoerisme heeft zich hierdoor duidelijk
versterkt. Dit wordt ondersteund door een goed winkelaanbod, dat klanten
uit een grote regio aantrekt. En het gaat niet alleen om het aanbod, de
knusse uitstraling van het centrum is bewaard gebleven en wordt door de
toevoeging van horeca en terrassen door bezoekers als gezellig ervaren
waardoor ze langer verblijven. Door de vernieuwde Zwaaikom, met al z’n
passantenplaatsen, heeft het centrum een aantrekkelijke entree gekregen
voor watersporters. Een groep overigens die Katwijk makkelijk blijft vinden
dankzij de goede verbinding naar het achterland. Een zoet-zoutpassage
maakt de verbinding tussen Katwijk en de kust enerzijds en het achterland
tot en met Leiden en de Kaagerplassen anderzijds.
De ‘Blue Energy centrale’ in het Uitwateringskanaal is een belangrijk symbool voor
innovatie in Katwijk en de samenwerking binnen de Leidse regio. Het is tevens een
belangrijke trekker voor nieuwe toeristen die op dit technisch vernuft afkomen.
Tijdens de bouw ervan is al rekening gehouden met de bezoekfunctie aan deze
centrale.
Katwijk is gegrondvest op een rijke historie. Verschillende tijdslagen zijn zichtbaar
en trekken geïnteresseerden naar Katwijk; de restanten van de Limes, het
Spinozahuis, het Katwijks museum, de resten van de Abdij in Rijnsburg, Stoomtrein
Katwijk Leiden, het Torenmuseum in Valkenburg en de Visserijdagen laten dat
verleden beleven.
Niet alleen de toeristen, maar ook de eigen bevolking geniet uiteraard van het
toeristisch aanbod. Onder meer het fijnmazige wandel- en fietsnetwerk is zo’n
voorziening voor een dagelijks ommetje of een heerlijke fietstocht door de duinen.
Daar werd en wordt nog steeds volop gebruik van gemaakt. De Lange Afstands
Fietsroute langs de kust brengt voortdurend nieuwe groepen fietsende toeristen
naar Katwijk.
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De badplaats Katwijk is onderdeel van een toeristisch aantrekkelijke regio; de
bollen, Leiden en andere dichtbij gelegen bestemmingen worden veelvuldig
aangeboden en bezocht door de toeristen die in Katwijk verblijven. Ofschoon de
theatervoorstelling ‘Soldaat van Oranje’ immer leek voort te duren, is deze na 10
jaar toch gestopt. Gelukkig kwam er snel een andere ‘publiekstrekker’
voor in de plaats: de langverwachte tentoonstelling van het T-rex
skelet in Naturalis. Door de samenwerking met de Leidse regio
heeft Katwijk goed mee kunnen profiteren van deze trekker.
Achter de schermen heeft de toeristische sector zich goed
georganiseerd en is goed vertegenwoordigd in de organisatie van
Katwijk Marketing. De toeristische ondernemers hebben inspraak in
de bestedingen van de marketinggelden die voor een gedeelte jaarlijks
beschikbaar worden gesteld door een collectieve trekking uit het toeristisch
fonds. Het totale budget dat beschikbaar voor marketing bedraagt € 500.000
op jaarbasis.
Katwijk Marketing verzorgt de pr voor geheel Katwijk in opdracht van de
gemeente als ook van het overige bedrijfsleven. Daartoe worden divers
campagnes uitgevoerd die met succes bedrijven hebben aangetrokken die op
zoek waren naar een innovatief vestigingsklimaat.

De toeristische
ontwikkelingen
hebben er voor
gezorgd dat toerisme
in Katwijk een
sector is geworden
met substantieel
aandeel van de
werkgelegenheid.

De toeristische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat toerisme
in Katwijk een sector is geworden met substantieel aandeel van de
werkgelegenheid. Stapsgewijs is dit gegroeid naar boven de 10%.
2.4 Ambitie
De ambitie voor de komende jaren 2015 - 2019 is vertaald in een jaarlijkse
groei van 5%, uitgedrukt in het Bruto Toeristisch Product (BTP) van Katwijk1.
Het BTP is het product van de gemeten aantallen bezoekers en toeristen,
onverdeeld naar specifieke categorieën en de gemiddelde uitgaven die deze
bezoekers doen. Daarvoor worden in principe landelijke kencijfers gebruikt
of indien voor handen meer nauwkeurige waarden.
De ambitie is gebaseerd op verschillende argumenten:
•

Katwijk is een aantrekkelijke badplaats met een geheel eigen karakter en
kwaliteit en heeft daardoor de potentie om veel meer bezoekers te trekken dan
tot nu toe.

•

De werkgelegenheid in de toeristische sector in Katwijk is relatief laag in
vergelijking met andere badplaatsen langs de Noordzeekust2. Er is in potentie
ruimte voor groei.

•

In de afgelopen jaren heeft in Nederland het toerisme een lichte achteruitgang
gekend maar inmiddels trekt het toerisme in ons land weer aan in lijn met de
wereldwijde groei in het toerisme.

•

Katwijk is onderdeel van de Duin- en Bollenstreek; een aantrekkelijke
toeristische regio en heeft met Leiden en haar attracties eveneens een krachtige
bondgenoot. Bovendien kenmerkt de regio zich door een grote ‘dichtbij-markt’.
Er wonen veel mensen binnen een straal van ca. 40 km rondom Katwijk.

1 Het BTP is de totale geldwaarde van alle toeristische goederen en diensten die door Katwijk in een jaar worden geproduceerd.
2 LISA. Zie bijlage 4: Toeristische werkgelegenheid badplaatsen 2013
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In het navolgend overzicht is de ambitie vertaald naar verschillende meetbare
indicatoren (zie eveneens paragraaf 5.3 monitoring).
Katwijk
Indicator

2015

2019

Banen toerisme per 1.000 inwoners 15-64 jaar

15,8

20,1

Gemid. bezetting parkeergarage Zeezijde

25%

35%

Aantal strandbezoekers

1,5 mio *

1,9 mio

Aantal bezoekers winkelcentrum Zeezijde

?

?

Aantal overnachtingen

345.000

425.000

De realisatie van deze ambitie is een collectieve
actie waar gemeente, ondernemers en actieve
burgers gezamenlijk en goed georganiseerd hun

* Bron: TRAP 2008. Dit is een schatting. Op

basis van meetpunten op het strand wordt dit
nauwkeuriger bepaald.

schouders onder zetten. De groeiambitie wordt
gelijkelijk verdeeld over de verblijfsrecreatieve als
ook de dagrecreatieve sector.

CAMPING DE ZUIDDUINEN, KATWIJK
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VAREN OVER DE RIJN, RIJNSBURG

3. Strategie
3.1 Inleiding
5% groei van het bruto toeristisch product gedurende de komende jaren is
ambitieus en vraagt om een stevige strategie. Deze strategie wordt in dit hoofdstuk
nader uitgewerkt en bestaat uit drie speerpunten:
•

Meer bezoekers door meer marketing (marktpenetratie)

•

Doorontwikkeling van het aanbod

•

Regionale samenwerking

3.2 Meer bezoekers door meer marketing
Uitgaande van de 5% groei ambitie wordt de focus primair gelegd op
marktpenetratie; meer en grotere aantallen bezoekers uit bestaande doelgroepen en
leefstijlen. Dit wordt bereikt door een sterke toename van marketingactiviteiten in
combinatie met een doorontwikkeling van het aanbod op vooral de kwaliteiten en
de waarden van Katwijk.
3.2.1 Doelgroepen
Voor de beschrijving van doelgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen verblijfsen dagtoerisme.
Verblijfstoerisme
Gebruik makend van de begrippen uit het leefstijlen onderzoek3, zijn de

Iedereen is uiteraard
welkom in Katwijk
maar voornoemde
doelgroepen worden
bij voorkeur gezocht
in de provincies
Utrecht, Gelderland
en Overijssel.

volgende leefstijlen verkozen: ingetogen aqua (15%), rustig groen (17%),
uitbundig geel (20%), gezellig lime (28%). Dit zijn min of meer de doelgroepen
die nu al naar Katwijk komen. In wezen geen spannende keuze maar een
voortzetting van hetgeen reeds decennialang de basis is geweest voor het
toerisme in Katwijk en past bij de identiteit van Katwijk. Deze leefstijlen
kunnen worden teruggevonden onder de vakantiegangers die naar Katwijk
komen.
Iedereen is uiteraard welkom in Katwijk maar voornoemde doelgroepen
worden bij voorkeur gezocht in de provincies Utrecht, Gelderland en
Overijssel.
Daarnaast in lijn met landelijke tendensen is het zinvol om pogingen te
ondernemen om Duitse en Belgische toeristen aan te trekken. De Duitse badgast
was een trouw bezoeker van Katwijk maar is wat uit beeld geraakt. Echter
3 Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, 2015. Katwijk bekent kleur. Vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct Katwijk.
Driebergen-Rijsenburg.
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deze groep weet de Nederlandse kust weer in toenemende mate te vinden.
Katwijk zal hiervan met gerichte acties mee kunnen profiteren. De Belgische
toerist komt eveneens in toenemende mate naar het noorden en zal in Katwijk
een aantrekkelijke bestemming vinden. Voor deze doelgroep is dat een niet
volgebouwde kust en goede voorzieningen.

Voor het dagtoerisme
wordt ingezet
op bestaande
doelgroepen en
leefstijlen, te
weten rustig groen,
ingetogen aqua,
gezellig lime en
uitbundig geel.

Dagtoerisme
Voor het dagtoerisme wordt eveneens ingezet op behoud van de bestaande
doelgroepen c.q. leefstijlen (rustig groen, ingetogen aqua, gezellig
lime, uitbundig geel): winkelend publiek uit de regio, recreanten uit de
omringende gemeenten en mensen uit Leiden die naar ‘hun badplaats’
komen.
Een bijzondere doelgroep is ‘ondernemend paars’ en ‘comfort en luxe blauw’
die als product-markt-combinatie gekoppeld zijn aan de zee, het strand,
strandpaviljoens/strandhuisjes en de directe omgeving daarvan. De herkomst
van deze specifieke doelgroep is uit het gebied bestaande uit min of meer
een cirkel van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

3.2.2 Marketing
De marketingactiviteiten hebben als doel om de badplaats Katwijk met al
haar kwaliteiten meer en beter onder de aandacht te brengen bij de verkozen
doelgroepen met als resultaat een groei in bezoekersaantallen en/of een langer
verblijf zodat per saldo meer wordt uitgegeven in Katwijk. Voor het behalen van dit
resultaat is Katwijk Marketing als eerste verantwoordelijk maar kan dit nooit alleen
uitvoeren. Daarvoor is allereerst veel meer budget nodig en - zoals reeds gemeld een collectieve inzet van middelen dringend noodzakelijk. Rekening houdend met
een economische omvang van de toeristische sector van 50 miljoen4, is 1% daarvan
(= 500.000 euro) de gewenste omvang van het toeristisch marketingbudget voor
Katwijk.
De marketing voor de dagrecreatie is gericht op het voortdurend onder de aandacht
brengen van het dagrecreatieve aanbod waaronder uiteraard de winkels, horeca,
musea en het strand.
Een specifiek dagrecreatief segment (paars en blauw) waar groei in zit, is het
publiek dat op het strand, de zee en de bijzondere strandpaviljoens met een eigen
sfeer afkomt. Het vraagt extra inzet om deze groep bezoekers meer naar Katwijk te
trekken.
Voor de marketing van Katwijk zijn evenementen bijzonder waardevol. Door
Katwijk Marketing, samen met de gemeente, wordt met de evenementen
organisaties nagegaan op welke wijze het enthousiasme van vrijwilligers op
hetzelfde niveau kan worden gehouden en op welke wijze nog groei, afgestemd op
de verschillende doelgroepen, mogelijk is.

4 De onderbouwing van dit bedrag is opgenomen in bijlage 3 Toerisme in Katwijk
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Vanuit marketing dient de algemene, Katwijk brede promotie en ‘warme’ 5
marketing voor Katwijk opgepakt te worden. Niet alleen van belang voor de
toeristische sector maar het gehele bedrijfsleven en andere organisaties die baat
hebben bij positieve berichtgeving en imago van Katwijk. Daarbij wordt aangesloten
op hetgeen beschreven is in de Economische Agenda Katwijk 2015 - 2019.
Gegeven de staat van het aanbod, is er meer dan voldoende potentie en
ruimte om het marktaandeel verder te vergroten en meer bezoekers

De focus ligt op het
voor- en naseizoen
omdat de aantallen
bezoekers in het
hoogseizoen van
voldoende niveau
is en er in de
schouderseizoenen
beddencapaciteit
beschikbaar is.

naar Katwijk te halen. De focus ligt op het voor- en naseizoen omdat de
aantallen bezoekers in het hoogseizoen van voldoende niveau is en er in de
schouderseizoenen beddencapaciteit beschikbaar is.

3.3 Doorontwikkeling van het aanbod
Innovatie is de motor achter een goed functionerende sector. Innovatie
vindt voor een deel zijn oorsprong in de kennis van een ondernemer. In
samenspraak met het toeristisch platform en het overige bedrijfsleven zal
worden nagegaan op welke wijze de kennis van ondernemers verder kan
worden ontwikkeld om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en
deze onderdeel te laten worden van de individuele bedrijfsvoering. Eens in
de drie jaar wordt een Toerisme Innovatieprijs uitgereikt door een daartoe
op te richten comité. Dit wordt ingebracht en opgepakt in regionaal verband
met Economie071.
Innovatie wordt gestimuleerd door een open competitie tussen bedrijven waardoor
ze worden uitgedaagd in bijvoorbeeld service, dienstverlening, verschijning of
prijsstelling. Het economische beleid is erop gericht deze competitie te stimuleren.
Daartoe hoort de komst van nieuwkomers met nieuwe, frisse ideeën. Het
uitnodigingen van gastsprekers en organiseren van bijeenkomsten en/of excursies is
eveneens een manier om ondernemers te confronteren met andere ontwikkelingen.
Een belangrijke randvoorwaarde voor innovatief ondernemerschap is om als
gemeente beleidsmatige ruimte te bieden voor vernieuwing. Dat vraagt welhaast
letterlijk om experimenteerruimte gebaseerd op vertrouwen en goede samenspraak
met elkaar om te bepalen of de juiste dingen op een goede manier plaatsvinden.
Gastvrijheid is onderdeel van de marketing slogan voor Katwijk en verdient
daarmee alle aandacht om dit begrip voortdurend van nieuwe impulsen te
voorzien. Vergelijkbaar met het stimuleren van innovaties, wordt het gastheerschap
voortdurend gestimuleerd door cursussen, lezingen en bijeenkomsten waar dit
onderwerp centraal staat.
Voor het aantrekken van meer vakantiegangers, is een uitbreiding van aantallen
bedden een must. Doelstelling is uitbreiding met 200 bedden in vier jaar. Eerste
stap daartoe is verkenning van de mogelijkheden. Randvoorwaarde voor deze
ontwikkeling is wel het behoud van de eigen, typisch Katwijkse kustlijn en de lage
bouw als leidend beeld. Naast een hotel past de ontwikkeling van kleinschalige
pensions en Bed & Breakfast goed bij de identiteit van Katwijk.
5 Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing onderscheidt bij marketing een koude en warme kant. Koude
citymarketing richt zich op doelgroepen van buiten, zoals toeristen en nieuwkomers. Warme marketing richt zich op mensen
die al in het gebied wonen, werken en studeren.
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Watersport is een niet weg te denken onderdeel van het toeristisch product Katwijk.
De vaarverbindingen naar het achterland dienen behouden te blijven op voldoende
hoogte en het aantal aanlegplaatsen moet verder uitgebreid worden. Ook hier
is vooronderzoek nodig naar de mogelijkheden van uitbreiding van het aantal
aanlegplaatsen. In de Zwaaikom wordt in 2015 een sloepenhaven gerealiseerd. De
Zwaaikom dient verder tot ontwikkeling te worden gebracht en meer beleving te
bieden door toestaan van horeca/terrassen en passende evenementen.
De komende jaren zal Katwijk zich in de verschillende kernen blijven
doorontwikkelen op de eigen thema’s en parels, te weten:
•

Limes; zichtbaar maken van het Romeins Erfgoed

•

Valkenburgse meer: ontwikkelen

•

Blue Energy centrale en/of Overtoom

•

Digitalisering Katwijk; inzet van social media, iBeacon ontwikkeling, vrije wifi
in de gemeente.

Gezien de toename aan beweeg-, wandel- en fietsactiviteiten, dient de beschikbare
recreatieve infrastructuur naar kwantiteit en kwaliteit uitgebreid te worden.

3.4 Regionale samenwerking
De badplaats Katwijk vormt een onlosmakelijk onderdeel van een aantrekkelijke
toeristische regio waarvan onder meer Leiden en de Bollenstreek deel uit maken.
Het is een open deur om vanuit de marketing van Katwijk gebruik te maken van de
samenwerking met beide regio’s om daarmee efficiënter Katwijk onder de aandacht
te brengen. De focus ligt daarbij op een integrale samenwerking met Leiden/
Leidse regio op het gebied van marketing en productontwikkeling. Het aanbod
in Leiden is aanvullend op het Katwijks toeristisch product. Er wordt ingezet op
productontwikkeling en promotie van stad-kust verbinding. Daarnaast gaat Katwijk,
in het kader van de ‘Economische Agenda Leidse regio’, participeren in het project
regiomarketing waarin naast aandacht voor bedrijven en bewoners ook bezoekers
een plek gaan krijgen.
De nadruk in de samenwerking met de gemeenten in de Bollenstreek ligt op
het onderhouden en versterken van recreatieve routestructuren (wandelen,

Het aanbod in Leiden
is aanvullend op het
Katwijks toeristisch
product.
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STRAND, KATWIJK

4. Uitvoeringsprogramma
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de samengestelde en afzonderlijke projecten
beschreven die voortvloeien uit de strategie. Strategische focus ligt op
marktpenetratie. Dat betekent dat het vernieuwen en vervolgens uitvoeren

Strategische
focus ligt op
marktpenetratie.

van het marketingplan, en uitbreiding van het aantal bedden de hoogste
prioriteit krijgen. Daarnaast heeft het reeds opgestarte ‘Rode Loper’ project
een hoge prioriteit (zie ook Economische Agenda Katwijk 2015-2019).
De overige projecten zijn evenzeer van belang voor het ‘op orde houden’,
innoveren en doorontwikkelen van het toeristische product Katwijk. Deze
zullen simultaan worden opgepakt.
Onderscheid wordt gemaakt tussen lopende projecten en nieuwe projecten. Bij de
nieuwe projecten is de Toeristische Agenda ‘projecteigenaar’. Bij lopende projecten
is dit niet het geval. Deze projecten zijn binnen een andere plek van de gemeente
belegd of een externe partij. Deze projecten worden hier wel genoemd omdat zij de
doelstellingen van de Toeristische Agenda ondersteunen en van belang zijn voor de
ontwikkeling van het toerisme in Katwijk.
Voor de lopende projecten wordt volstaan met een korte beschrijving. De nieuwe
projecten worden meer uitgebreid beschreven aan de hand van de navolgende
onderwerpen:
1.

Probleem/uitdaging; korte omschrijving en toelichting

2.

Beoogd resultaat; de stip op de horizon

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden: De risico’s, (planologische) voorwaarden
en relaties met andere projecten, beleidsterreinen en/of belangen.

4.

Doorlooptijd project: planning en tijdsduur.

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief ); een raming van de
benodigde investeringen.

6.

Co-financieringsmogelijkheden: voor zover er zicht op is, een beschrijving van
de financiële dekking.

7.

Koppelkansen: Op welke wijze kan het project worden gelinkt aan andere
projecten teneinde realisatie te bespoedigen.

8.

Betrokken partijen: Welke partij (organisatie/ondernemer/overheid) is
hoofdverantwoordelijk en welke andere partijen zijn nodig voor de uitvoering.
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4.2 Nieuwe projecten
4.2.1 Vernieuwen marketingplan (prioritair project)
1.

Probleem/uitdaging
Katwijk Marketing heeft reeds een marketingplan maar zal door de grotere
ambities, de gemaakte keuzes en als er extra financiële middelen beschikbaar
komen het plan moeten actualiseren.
‘Gastvrij en Verrassend’ is de slogan waarmee Katwijk zich profileert. Een goede
keuze die evenwel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De slogan dient
voortdurend opnieuw en op innovatieve wijze te worden geladen om krachtig
en consequent uitgedragen te kunnen worden.

2.

Beoogd resultaat
Een hernieuwd en actueel marketingplan dat stoelt op draagvlak bij de
financiers, te weten de ondernemers en de gemeente.

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden.
Met de nog steeds beperkte middelen zullen vanuit marketingoptiek scherpe
keuzes moeten worden gemaakt. Niet iedereen zal bediend kunnen worden.
De prioritaire doelgroepen/leefstijlen en meer aandacht op het voor- en
naseizoen (zie hoofdstuk 3) dienen in het marketingplan terug te komen.

Marketing Katwijk
zal vol blijven
inzetten op de
inzet van digitale
middelen om Katwijk
onder de aandacht te
brengen.

Katwijk Marketing zal naast de koude marketing ook de warme marketing
ontwikkelen. Daarmee wordt geheel Katwijk onder de aandacht gebracht
door een Katwijk brede promotie (zie volgend project).
Digitale media is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van
iedere marketingorganisatie. Marketing Katwijk zal vol blijven inzetten op
de inzet van deze middelen om de badplaats Katwijk onder de aandacht te
brengen.
Zonder de ziel uit de organisaties van evenementen te halen, voegt Katwijk
Marketing veel waarde toe aan het vermarkten van de evenementen en waar
nodig een extra professionalisering door te voeren. Dit alles in nauw overleg
met diegenen die het uitvoeren.
De regiomarketing met Leiden dient eveneens vertaald te worden in dit
document. Ook wordt er ingezet op productontwikkeling en promotie van de
stad-kust verbinding.
4.

Doorlooptijd project
Na fiat op financiële middelen, kan direct worden begonnen en kan het plan in
3 maanden gereed zijn. In 2016 start de uitvoering.
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5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
Het vernieuwen en vervolgens uitvoeren van het marketingplan wordt
uitgevoerd door Katwijk Marketing in nauwe samenspraak met de
ondernemers. Kosten € 100.000, stad-kustverbinding: € 25.000

6.

Co-financieringsmogelijkheden
Niet aan de orde voor het opstellen van het plan. De uitvoering is een andere
zaak. Voor de uitvoering wordt een 50% cofinanciering van ondernemers
gevraagd.

7.

Koppelkansen
De ontwikkeling van de warme marketing biedt veel kansen om het andere dan
toeristische bedrijfsleven te betrekken bij de promotie en pr van Katwijk.
Koppelkans met doorontwikkeling marketingorganisatie.

8.

Betrokken partijen
Katwijk Marketing (trekker), toeristische ondernemers, gemeente Katwijk,
gemeente Leiden, overige bedrijfsleven, evenementenorganisaties, Leidse regio

4.2.2 Doorontwikkelen van de marketingorganisatie
1.

Probleem/uitdaging
Katwijk Marketing is en groeit door als spitsorganisatie van de toeristische
sector als mede voor de warme marketing van het gehele bedrijfsleven van
Katwijk. Een belangrijke schakel in de toeristische en economische ketens van
Katwijk. Zoals in de Economische Agenda Katwijk 2015 - 2019 is beschreven,
dient Katwijk Marketing in samenspraak met de ondernemerssectoren in
Katwijk de algehele promotie, pr en marketing voor Katwijk uit te voeren,
naast de toeristische marketing. Daar is het gehele bedrijfsleven, dus ook de
toeristische sector als onderdeel daarvan, bij gebaat. ‘Voor het vasthouden
en aantrekken van bedrijven en kenniswerkers zijn zowel de landelijke/
internationale positionering als vestigingsplaatsfactoren van belang.
Onmisbaar daarbij is het om potentiële bedrijven en medewerkers te

De verschillende
campagnes moeten
naar symboliek en
uitingen nauw op
elkaar afgestemd zijn
om een zo krachtig
mogelijke boodschap
voor de bühne te
brengen.

informeren over de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu, over
huizen, banen, scholing, groen en de culturele agenda van Katwijk en de
regio’.6 De verschillende campagnes moeten naar symboliek en uitingen
nauw op elkaar afgestemd zijn om een zo krachtig mogelijke boodschap voor
de bühne te brengen. Met de uitbreiding van taken en de ontwikkeling van
‘hybride’ financiële stromen vanuit het ondernemingsfonds, ondernemers en
gemeente Katwijk, zal Katwijk Marketing de organisatie in menskracht en/of
manier van werken aan moeten passen.
In het verlengde van de veranderende financiering van Katwijk Marketing,
dienen vertegenwoordigers van de ondernemers(groepen) zeggenschap te
hebben over de inhoud van de marketingplannen en daarmee de besteding
van hun middelen.

6
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In een zoektocht naar een zo efficiënt mogelijk opererende, stevige
marketing- en Katwijkse spitsorganisatie, is het zinvol om na te gaan of
een deel van de uitvoerende werkzaamheden elders ondergebracht kunnen
worden, bijvoorbeeld bij Leiden Marketing. Beleid en zeggenschap blijft in
Katwijk. Randvoorwaarde is nadrukkelijk dat het om een opdrachtgever
- opdrachtnemer relatie gaat waarbij de aansturing, het beleid en de
randvoorwaarden vanuit Katwijk worden bepaald.
2.

Beoogd resultaat

•

Vernieuwde marketingorganisatie

•

Collectieve financiering door ondernemers en gemeente (als opdrachtverlener;
niet als subsidieverstrekker)

•

Als co-financier krijgen ondernemers zeggenschap over koers en besteding
marketingmiddelen

•

Efficient opererende marketingorganisatie door samenwerking op uitvoering
met andere (marketing)organisatie(s).

•

Onderzoeken of de samenstelling van het toeristisch platform verbreed kan
worden

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden

•

Goede vertegenwoordiging van alle vertegenwoordigers

4.

Doorlooptijd project
Het gaat in principe om een permanente verandering waarbij de vinger aan de
pols wordt gehouden.

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden
pm.

6.

Co-financieringsmogelijkheden
Financiering door gemeente en ondernemers.

7.

Koppelkansen
Opstellen hernieuwd marketingplan
Ondersteuning evenementen.

8.

Betrokken partijen
Katwijk Marketing (trekker), ondernemers, gemeente, Leidse regio, Leiden
Marketing
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4.2.3 Doorontwikkelen watersport en Zwaaikom
1.

Probleem/uitdaging
Er is een groeiende behoefte aan meer
watersport mogelijkheden in Katwijk
waaronder meer voorzieningen zoals
aanlegplaatsen op routes, boothelling in
nabijheid jachthaven, luxere voorzieningen,
meer overnachtingsmogelijkheden (ligplaatsen,
maar ook B&B aan het water). In het verlengde
daarvan verdient het maritieme karakter een
verlevendiging en versterking. Daarnaast liggen
er kansen:

•

Afmeermogelijkheden rondvaartboten PHK (ook
groter dan 12 m) als proef

•

Maritieme bestemming redschuur

•

Ligplaatsen creëren nabij de dorpskernen en
natuur

•

Verhuurmogelijkheden boten in Katwijk

•

Aansluiten bij onderzoek voor overtoom
verbinding zee-binnenwateren

•

Verbindingen met Leiden en Bollenstreek
(netwerk)

2.

Beoogd resultaat
Katwijk als bruisende bestemming voor
watersporters in het westen van het land. Voor de

Katwijk als
watersportbestemming
aantrekkelijker en
bereikbaarder

Zwaaikom wordt voorgesteld om de maritieme
detailhandel en horeca verder tot ontwikkeling
te brengen. Dit is niet alleen interessant voor
watersporters, maar ook voor overige bezoekers aan Katwijk (haven geeft
beleving). Daarnaast zijn er meer ligplaatsen gecreëerd op nieuwe plekken en is
goed aangesloten op het vaarnetwerk van Leiden en de Bollenstreek waardoor
Katwijk als watersportbestemming aantrekkelijker en bereikbaarder wordt.
3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden
Voornoemde wensen en ambities snijden uiteraard alleen hout wanneer de
nautische bereikbaarheid van de jachthaven in Katwijk in stand blijft en waar
mogelijk wordt verbeterd. De bruggen moeten open blijven. Dit is vooral van
belang indien in de toekomst een overtoom verbinding komt met zee. Hiervoor
blijft lobby gevoerd moeten worden.

4.

Doorlooptijd project
5 jaar

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
pm
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6.

Co-financieringsmogelijkheden
Op dit moment nog niet te duiden

7.

Koppelkansen
De ontwikkeling van de overtoom en de blue energy centrale dienen te
matchen met de ontwikkeling van de watersport.

8.

Betrokken partijen
Trekker gemeente Katwijk. Andere betrokken partijen, watersportverenigingen,
Leiden, Bollenstreek, ondernemers, provincie

4.2.4 Overnachten in Katwijk (prioritair project)
1.

Probleem/uitdaging

De strategie van groei ligt voor de korte termijn primair in het beter

Uitbreiding in
kwaliteit en
kwantiteit van het
aantal (hotel- en
B&B) bedden in de
gemeente Katwijk

vullen van de bedden jaarrond, met name in het schouder- en laagseizoen.
Een belangrijke voorwaarde voor een groei in aantal gasten en toename
van bestedingen op de langere termijn, is een uitbreiding in kwaliteit en
kwantiteit van het aantal (hotel- en B&B) bedden in de gemeente Katwijk.
2.

Beoogd resultaat

De doelstelling voor de komende planperiode luidt: een kwaliteitsverbetering
van bestaande accommodaties en een uitbreiding van het aantal (hotel- en
B&B) bedden met 200.
3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden
De doelstelling kan worden bereikt door onder meer:

•

Verruimen mogelijkheden B&B en pensions

•

Ontwikkeling van stimulerend beleid bijv. planologische ruimte scheppen voor
een goede locatie voor een hotel, opstellen van een B&B en pension beleid te
beginnen met een consultatie van de ondernemers over hun wensen.

•

Voorlichting naar aspirant ondernemers. Vanuit de keuze voor ‘meer bedden’
en na de aanpassing van regelgeving actief bijeenkomsten organiseren en de
mogelijkheden uitdragen.

•

Voorwaarde in ontwikkeling van een nieuwe hotelaccommodatie is de
inpassing in de huidige en gewaardeerde beeldkwaliteit van Katwijk.

•

De hotelaccommodatie is gebaseerd op het toerisme naar de badplaats Katwijk.
De locatie waar het hotel zou kunnen komen, dient deze relatie met de zee/
strand onlosmakelijk te hebben.

4.

Doorlooptijd project
4 jaar met een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkelingen en benoemen van
speerpunten.

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
Vooralsnog betreft het een start van een proces waarbij de gemeente
planologische en beleidsmatige ruimte biedt.

6.

Co-financieringsmogelijkheden
n.v.t.
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7.

Koppelkansen

•

Rode loper beleid

•

Nabij het Valkenburgse Meer liggen er kansen voor hotelontwikkeling. Op
die locatie zal een accommodatie kunnen verschijnen met een formule
(bijvoorbeeld welness) die gebaseerd is op de goede bereikbaarheid, de ligging
nabij Leiden, het Valkenburgse Meer en wat verder weg de badplaats.

8.

Betrokken partijen
Gemeente Katwijk, trekker. Financiële instellingen. Verder de verschillende
verblijfsrecreatieve accommodaties.

4.2.5 Gastvrijheid versterken
1.

Probleem/uitdaging

Gastvrijheid is meer dan alleen een vriendelijke ober of
informatievoorziening over attracties. Het gaat om het in kaart brengen en
vooral managen van de totale beleving van de bezoeker’s ‘visitors journey’;
vanaf het moment dat zij/hij op internet de vakantie boekt totdat zij/hij -

Gedurende deze
reis beleeft de
bezoeker een aantal
ervaringen waarmee
hij de gastvrijheid
van Katwijk als
badplaats ervaart

na een verblijf in Katwijk - weer thuis zit. Gedurende deze reis beleeft de
bezoeker een aantal ervaringen waarmee hij de gastvrijheid van Katwijk
als badplaats ervaart zoals boeking van vakantie (website), parkeren,
bewegwijzering, productaanbod, informatievoorziening etc.
Wat betekent ‘Gastvrij Katwijk’ voor:
•

Promotie en organisatie daarvan

•

Productaanbod

•

Gastvriendelijkheid

•

Veiligheid

•

Bereikbaarheid en informatievoorziening

•

Openbare ruimte.

Op basis van monitoring en waarderingsonderzoek kan worden achterhaald
of en in welke mate de waardering voor de gastvrijheid in Katwijk is veranderd,.
bij voorkeur toegenomen.
2.

Beoogd resultaat
De gastvrijheidsbeleving van bezoekers in Katwijk wordt verbeterd door middel .
van:

•

Promotie: Katwijk Marketing neem de kernwaarde gastvrijheid mee in haar
promotie-uitingen

•

Gastvriendelijkheid: aanbieden cursussen aan personeel door ondernemers

•

Informatievoorziening: onderzoek naar mogelijkheid gebruik van iBeacons.7
Ook wordt er gratis WiFi in het centrum aangeboden.

•

Openbare ruimte: door herinrichten van winkelgebied en mogelijkheid bieden
voor meer horeca wordt de beleving in het centrumgebied versterkt.

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden
Deelname ondernemers en evenementen organisaties en hun medewerkers en
vrijwilligers.

7 iBeacons zijn kleine zendertjes, die gericht informatie naar mobiele telefoons kunnen sturen als je in de buurt bent. In een
museum kunnen iBeacons meer informatie sturen over een kunstwerk waar je naar kijkt.
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4.

Doorlooptijd project
Voortdurend; is een constante waarde die aan de basis staat voor het toerisme
in Katwijk.

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
pm

6.

Co-financieringsmogelijkheden:
Ondernemers en andere deelnemers aan activiteiten om gastvrijheid te
bevorderen.

7.

Koppelkansen
Monitoring van de waardering van het bezoek aan Katwijk.

8.

Betrokken partijen
Katwijk Marketing als trekker, Gemeente Katwijk en ondernemers als
belanghebbende partijen.

4.2.6 Realisatie van slechtweervoorzieningen
1.

Probleem/uitdaging

Om het toerisme jaarrond te ontwikkeling c.q. uit te breiden, wordt door veel
mensen de ontwikkeling van een slechtweervoorziening bepleit. Geopperd

Een indoor
kinderspeelparadijs,
permanent theater,
of een overdekte
versmarkt

worden onder meer een indoor kinderspeelparadijs, permanent theater, of
een overdekte versmarkt. Het is echter wel zo dat Katwijk zich bevindt in
een regionale setting waarin (slecht weer) voorzieningen worden aangeboden
zoals attractieparken, musea in en het historisch centrum van Leiden. De
eerste stap die in deze discussie gemaakt wordt, is een heldere beschouwing
c.q. onderzoek en/of brainstorm over de ontbrekende dagtoeristische
schakels om vervolgens te bepalen of, waar en op welke wijze daarin kan
worden voorzien.
2.

Beoogd resultaat
De eerste stap door gemeente Katwijk in overleg met het toeristisch platform
is een scan van de behoeften in de markt en de (ruimtelijke) mogelijkheden.
Daarbij dient zonder meer mee te worden genomen, de ontwikkeling in de
directe omgeving van Katwijk.
Na deze eerste verkenning kan met elkaar worden bepaald welke volgende
stappen worden gezet.

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden

•

Deelname van ondernemers

•

Onderzoek van de regionale toeristische aanbod en context.

4.

Doorlooptijd project
0,5 jaar, te beginnen na het hoogseizoen.
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5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
PM

6.

Co-financieringsmogelijkheden
Mogelijk speelt de vraag elders en kan het onderzoek in gezamenlijkheid
worden uitgevoerd.

7.

Koppelkansen
Zo mogelijk met de regionale samenwerking op het gebied van recreatie,
toerisme en marketing.

8.

Betrokken partijen

Gemeente Katwijk, toeristische ondernemers, financiële instellingen.
4.2.7 Doorontwikkelen recreatieve infrastructuur
1.

Probleem/uitdaging

Wandelen, fietsen, joggen, wielrennen en bewegen in het algemeen is een
constante waarde in allerlei openluchtrecreatieve bestedingen. Op basis van

Naar verluidt hebben
deze paden hun
maximale capaciteit
inmiddels bereikt en
is het noodzakelijk
om deze te upgraden.

de toenemende aandacht voor een gezond leven neemt deze actieve houding
nog verder toe met als gevolg een groeiend beslag op de voorzieningen;
wandel- en fietspaden. Naar verluidt hebben deze paden hun maximale
capaciteit inmiddels bereikt en is het noodzakelijk om deze te upgraden.
Dit betekent enerzijds het verbreden van de paden zodat er meer mensen
tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Anderzijds dienen nieuwe routes
te worden ontwikkeld om extra capaciteit te generen.
De eerste stap is het inventariseren waar de knelpunten zich bevinden.
Vervolgens kan, in samenwerking met de aangrenzende gemeenten gezocht
worden naar de juiste oplossingen.

2.

Beoogd resultaat
Een padenstelsel dat naar maat en intensiteit is toegerust op de veranderende
en toegenomen wensen voor wandelen, fietsen en andere vormen van
beweging.

3.

Randvoorwaarden/afhankelijkheden

•

Samenwerking met buurgemeenten

•

Betrekken lokale verenigingen

4.

Doorlooptijd project
0,5 jaar, te beginnen na het hoogseizoen.

5.

Kosten en financieringsmogelijkheden (indicatief )
PM

6.

Co-financieringsmogelijkheden
Mogelijk speelt de vraag elders en kan het onderzoek in gezamenlijkheid
worden uitgevoerd.
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7.

Koppelkansen
Zo mogelijk met de regionale samenwerking op het gebied van recreatie,
toerisme en marketing.

8.

Betrokken partijen
Gemeente Katwijk, overige gemeenten in de regio.

4.3 Lopende projecten
Afgeleid van het vorige hoofdstuk dienen de volgende concrete projecten te worden
uitgevoerd.
4.3.1 Rode loper beleid (prioritair project)
Er is vanuit verschillende ondernemersgroepen en evenementenorganisaties veel
onbegrip en onvrede over de samenwerking met de gemeente Katwijk. Gezien
de gezamenlijke belangen is dit een onnodige bron van onrust en ergernis. Dit
onderwerp speelt ook bij het overige bedrijfsleven en dit is de reden dat het Rode
Loper beleid een speerpunt is in de Economische Agenda teneinde de ambtelijk/
bestuurlijke dienstverlening te verbeteren. In dit traject kan de recreatieftoeristische sector een plaats krijgen. Voor dit project wordt aangesloten bij het
proces dat al is ingezet in de Economische Agenda van Katwijk.
4.3.2 Ontwikkelingen uitwateringskanaal
Eind 2014 is gebleken dat op korte termijn bij de uitwatering van de
Oude Rijn geen kans bestaat om op basis van particulier initiatief een

In het kader
daarvan wordt in
de uitwatering nu
door vier partijen
onderzoek gedaan
naar de mogelijkheid
voor de ontwikkeling
van een Blue Energy
centrale.

zeejachthaven te realiseren. In het onderzoek naar deze mogelijkheid is wel
gebleken dat de kust in het algemeen en de uitwatering in het bijzonder
potenties heeft om door te ontwikkelen, waarmee wellicht op termijn wel
een basis ontstaat voor een zeejachthaven. In het kader daarvan wordt in de
uitwatering nu door vier partijen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
voor de ontwikkeling van een Blue Energy centrale. Het Hoogheemraadschap
van Rijnland is hier trekker van. Een Blue Energy centrale kan worden
toegepast op elke plek waar zoet en zout bij elkaar komen, - in Nederland
betreft dit in principe drie locaties. De locatie bij de uitwatering van de Oude
Rijn leent zich hier speciaal goed voor, vanwege de fysieke omstandigheden:
het contrast tussen zoet en zout water is hier erg groot doordat deze zich
niet tot brak water kunnen vermengen. Ontwikkeling van een Blue Energy
centrale kan een aanjager zijn voor de doorontwikkeling van andere
potenties en kwaliteiten in het gebied rondom de uitwatering.
4.3.3 Stoomtrein Katwijk Leiden (voorheen Smalspoormuseum)
In 2009 is door Arcadis in opdracht van de gemeente een haalbaarheidstoets
uitgevoerd naar het doortrekken van de spoorlijn naar Katwijk aan Zee. De
uitbreiding biedt kansen voor Katwijk om toeristische trekkers met elkaar te
verbinden; een nieuw product dat past bij Katwijk, slechtweervoorziening en
koppeling met recreatieve routes. Deze ontwikkeling heeft de potentie om uit
te groeien tot een toeristische trekpleister zoals in Hoorn-Medemblik. Om de
spoorlijn mogelijk te maken zijn er wel een aantal hobbels te nemen zoals forse
investeringskosten. Tevens loopt de route langs Natura 2000 gebied en langs locatie
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Valkenburg in de groene buffer in Wassenaar. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan
is doortrekken tot Panbos een alternatief. Dit project is benoemd in het Masterplan
Locatie Valkenburg.
Daarnaast werkt Stoomtrein Katwijk Leiden aan de uitbreiding van het
buitenmuseum en het sluiten van de spoorlus rondom het Valkenburgse meer.
4.3.4 Limes
Zoals in het Masterplan ‘Romeinen in Katwijk; Knooppunt in een wereldrijk’ staat
beschreven is het Nederlandse deel van de Limes op de voorlopige lijst van het
wereld erfgoed geplaatst met als uiteindelijke doel om noordgrens van het vroegere
Romeinse rijk beleefbaar te maken, vanuit een internationale samenwerking.
De verschillende overheden, waaronder de gemeente Katwijk, hebben hun
medewerking toegezegd. Katwijk is in de provinciale visie ‘Romeinse Limes ZuidHolland, visie 2020, meerjarenprogramma 2014-2016’
aangemerkt als een te ontwikkelen recreatief-toeristisch

Er wordt naar
gestreefd om
Romeins Katwijk te
ontwikkelen als een
belangrijke waarde
voor de gemeente.

Limesknooppunt. De Limes moet beleefbaar, bekend,
bereikbaar en benut worden. In vervolg daarop heeft
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Datum: 8 september 2014

z

De provincie wil de gronden van het Valkenburgse meer overdragen naar de
gemeente. Het beheer en onderhoud wordt afgekocht voor 15 jaar.
Een deel van de vergoeding kan ingezet worden voor inrichting van het gebied,
visievorming en communicatie in cofinanciering met andere partners waaronder de
gemeente Leiden, Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland.
In 2015 zou de overdracht van de gronden moeten zijn afgerond. Daarna kan
begonnen worden met de visievorming.
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STROOMTREIN KATWIJK LEIDEN, VALKENBURG

5. Organisatie, monitoring en financiering
5.1 Inleiding
Om de gestelde ambitie te halen en tot een succesvolle uitvoering van strategie
te komen, dienen verschillende randvoorwaarden te worden vervuld. Allereerst
wordt de organisatie van uitvoering beschreven met de rollen van de verschillende
partijen daarin. Om goed te kunnen sturen op de uitvoering is het van belang goed
te meten en te monitoren. Dat vormt de inhoud van de derde paragraaf en tot slot
wordt stilgestaan bij de financiering.

5.2 Organisatie
Voor het realiseren van de ambitie is een goede organisatie noodzakelijk

Voor het realiseren
van de ambitie is een
goede organisatie
noodzakelijk waarin
iedereen met verve
zijn rol vervult.
Dat geldt voor
de ondernemers,
Katwijk Marketing
als ook de gemeente.

waarin iedereen met verve zijn rol vervult. Dat geldt voor de ondernemers,
Katwijk Marketing als ook de gemeente.
5.2.1 Stuurgroep
De Toeristische Agenda Katwijk is een gedragen document waaraan de
gemeente en de Katwijkse toeristische ondernemers, vertegenwoordigd in
het toeristisch platform, zich hebben gecommitteerd. Het is logisch dat het
toeristisch platform samen met de gemeente Katwijk leiding geeft aan de
uitvoering van de Agenda en het realiseren van de gestelde doelen.
Voor een goed functionerende vertegenwoordiging vanuit de ondernemers
is het noodzakelijk een goede, getrapte representatie te ontwikkelen
waarbij zorgvuldige communicatie en terugkoppeling plaatsvindt. Personen
(vertegenwoordigers dus) die zitting nemen in het toeristisch platform
moeten zich aan die communicatie en terugkoppeling committeren.
5.2.2 Uitvoering
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, hebben de verschillende projecten
diverse trekkers c.q. projectleiders. Herziening marketingplan, uitbreiding verblijf
en ‘Rode Loper’ zijn de voornaamste projecten waarvoor respectievelijk Katwijk
Marketing en de gemeente Katwijk aan de lat staan.
Voor zover mogelijk hebben de andere projecten een trekker gekregen dan
wel dienen afspraken te worden gemaakt wie de desbetreffende projecten
daadwerkelijk gaat leiden.
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Het gezamenlijke ‘corps’ van projectleiders en trekkers komen periodiek bijeen
met het toeristisch platform om de voortgang, afstemming en ontwikkelingen
te bespreken. Het ritme van bijeenkomen is afhankelijk van de voortgang van de
projecten. De uitvoering van de projecten van de Toeristische Agenda zullen in
nauwe samenspraak met het bedrijfsleven worden uitgevoerd.

5.3 Monitoring
‘Meten is weten’ en zonder goede gegevens is het niet te bepalen of de
ambitie ook daadwerkelijk gehaald wordt.

In het voorjaar 2015
is gestart met de
meting van het
aantal bezoekers

Voor het bepalen van het bruto toeristisch product is het primair van
belang om te weten hoeveel en hoe lang toeristen verblijven in de badplaats
Katwijk. In het voorjaar 2015 is gestart met de meting van het aantal
bezoekers aan het strand, het winkelcentrum en het Prins Hendrik kanaal.
Op het einde van 2015 zijn die cijfers bekend. In paragraaf 2.4 zijn de
verschillende indicatoren weergegeven als vertaling van de ambitie.
Om voornoemde indicatoren te kunnen meten ligt de nadruk van de monitoring op
de volgende bronnen en activiteiten:
•

Digitale meetpunten installeren op strand, Zeezijde, strand en Prins
Hendrikkanaal: meten bezoekersaantallen, uitwisseling en herhalingsbezoek
(per mei 2015)

•

Werkgelegenheidsgegevens: banen toerisme middels de landelijke monitor
volgen (bron: LISA)

•

Overnachtingen: via de toeristenbelasting; vooralsnog is dit echter geen goede
meetwijze omdat het een forfaitair systeem is; gezocht moet worden naar een
meer betrouwbare meetwijze

•

Parkeergegevens: gebruik parkeergarages registreren

•

Overige meetgegevens: jaarlijkse aantallen bezoekers aan musea, evenementen,
tentoonstellingen, etc..

•

Bezoek aan websites/apps/etc.

Voor het meten van de graad van gastvrijheid en de ontwikkeling daarin, is het
zinvol om eens in de 3 jaar een gastvrijheids- en waarderingsonderzoek uit te
voeren onder bezoekers en inwoners van Katwijk.

5.4 Financiering
De Toeristische Agenda Katwijk bevat verschillende soorten projecten en daarmee
een verschil in financiering daarvan. Deze wordt navolgend beschreven.
5.4.1 Financiering Marktpenetratie
In de financiering van het uitvoeringsprogramma ligt vooralsnog de grootste
nadruk op het verrichten van de marketingactiviteiten. Daarbij is de volgende
afweging gemaakt: Het Bruto Toeristisch Product (BTP) wordt geschat op
ongeveer 50 miljoen euro op jaarbasis. De beste schatting die op dit moment
met de beschikbare gegevens kan worden gemaakt. Uitgaande van een gewenst
en voorgesteld budget voor marketing ter waarde van 1% van het voornoemde
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BTP, zijnde 500.000 euro, zijn de betrokken organisaties akkoord gegaan met
extra budget van 100.000 euro bovenop het bedrag dat op dit moment reeds ter
beschikking staat voor de marketingorganisatie. De gemeente Katwijk is bereid
€ 50.000 bij te dragen met als voorwaarde dat het andere deel van het toeristisch
bedrijfsleven komt.
Aanvullende voorwaarden vanuit de gemeente voor het beschikbaar stellen van
dit aanvullende budget is dat het marketing budget in principe volledig besteed
wordt aan uitvoering van campagnes zonder extra vast personeel. De (eerste) €
100.000 extra moet gezien worden als een groeimodel (naar de gewenste € 500.000).
Afhankelijk van het succes en de groei van het toerisme en participatie van het
toeristisch bedrijfsleven zal het college bij de evaluatie van 2017 een voorstel
doen aan de raad om eventueel vanaf 2018 (een deel van) de meeropbrengsten van
parkeergelden en toeristenbelasting in te zetten voor marketing activiteiten.
Voorwaarde voor het voorstel is dat een goede monitoring plaatsvindt van

Een collectieve
financiering van de
marketing heeft als
groot voordeel dat
het free riders gedrag
goed kan worden
aangepakt.

aantallen bezoekers en binnengekomen verdiensten en dat deze informatie
transparant wordt gedeeld met de belanghebbende organisaties.
Afhankelijk van de keuze om naast de toeristische marketing de algemene
marketing op te pakken, kan de discussie worden opgestart of dit
gefinancierd kan worden met trekkingsrecht uit het ondernemersfonds.
Een collectieve financiering van de marketing heeft als groot voordeel dat
het free riders gedrag goed kan worden aangepakt. Immers iedereen betaalt
naar rato mee en heeft de mogelijkheid zijn stem te laten gelden via een
ondernemersvertegenwoordiging in de marketingorganisatie.

5.4.2 Financiering overige projecten
De financiering van de overige projecten ligt primair in handen van de gemeente
Katwijk of van specifieke ondernemers, investeerders of andere organisaties (bv.
voor een nieuw hotel; uitbreiding van jachthaven ed.). Het zijn nieuwe projecten
waarvan op dit moment nog niet helder is, afgezien van een indicatieve raming van
kosten, wat de werkelijke koers, omvang en investering gaat worden.
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Bijlage 1
		

Samenstelling toeristisch
platform en bijeenkomsten

Samenstelling Toeristisch Platform
Fons van Diemen

Winkeliersvereniging Zeezijde

Bas Drinkwaard

Winkeliersvereniging Zeezijde

Henny Schaap

Vereniging strandpaviljoenhouders

Stefan van As

Vereniging strandpaviljoenhouders

Harry de Bruin

Theaterhangaar / Soldaat van Oranje

Henk Kreft

Taskforce Economie

Peter Jongejan

KOV, Marina Rijnsburg

Flip Kromhout

Noordduinen, Zuidduinen, Koningshof

Marian Krijgsman

B&B aan Zee

Nicoline Schuitemaker

KOV

Piet de Vries

Katwijk Marketing

Annemarie Guijt

Katwijk Marketing

Jacco Knape

Gemeente Katwijk

Niels Appelo

Gemeente Katwijk

Robert van der Poel

Gemeente Katwijk

Bert Koekkoek

Gemeente Katwijk

Daarnaast zijn er in het proces de volgende bijeenkomsten en interviews gehouden:
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•

Interviews met 15 toeristische organisaties in en om Katwijk,

•

Interviews met alle raadsfracties

•

Bijeenkomst cultuur, sport en evenementenorganisaties, circa 25 deelnemers

•

Werksessie met winkeliers Zeezijde

•

Werksessie met strandpaviljoenhouders

•

Werksessie met gemeentelijke beleidsmedewerkers
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Bijlage 2

Bronnen

Anonymus, 2014. Eindrapportage Klankbordgroep

Katwijk Marketing - Gastvrij & Verrassend.

Aantrekkelijk Centrum Katwijk

Uitvoerings- en Organisatieplan

Bureau Buiten et.al., 2014. Romeinen in Katwijk

Louter, P, P. van Eikeren. 2014. Een economische

Knooppunt in een wereldrijk. Concept masterplan

foto van Katwijk. Facts & figures over de economie
van Katwijk en over relaties met de omgeving

Bureau Louter, 2015. Economische Foto Katwijk.
Rabobank, 2013. Koopstromen Katwijk. Herkomst
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, 2015. Katwijk

bestedingen vrijetijdssector en detailhandel.

bekent kleur - vraaggerichte ontwikkeling en

Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk.

promotie vrijetijdsproduct Katwijk
Royal Haskoning DHV, 2014.
CBS, 2014. Toerisme in Nederland 2012.

Achterlandverbinding waterrecreatie Uitwaterring
Oude Rijn Katwijk Verkenning technische &

Erac. 2014. Quickscan Kustparel Katwijk/

financiële haalbaarheid

Noordwijk
St. Beleef de Bollenstreek – KvK – Rabobank,
Gemeente Katwijk, 2012. Gastvrijheidsbeleving in

2011. De toeristische kracht van de Duin- en

Katwijk

Bollenstreek. Onderzoek naar de economische
positie van de vrijetijdssector in de Duin- en

Gemeente Katwijk, 2014. Ligplaatsenbeleid

Bollenstreek

gemeente Katwijk. Ontwerp wijzigingen met
ingang van 1 april 2014

Van Spronsen & Partners, 2014.
Conceptrapportage

Gemeente Katwijk, 2015. Economische

Marktconforme huurwaarde Strandexploitaties

Agenda Katwijk 2015 - 2019. Katwijk klaar voor

Katwijk 2014-R-031/10108

kansen
ZKA Consultants & Planners, 2009. Tijden
H+N+S Landschapsarchitecten i.s.m. Over Morgen,

veranderen, doelgroepen behouden. Toeristisch

2014. Verkenning Groene Buffer en Tijdelijk

Recreatief Actieplan Katwijk

Gebruik Locatie Valkenburg
ZKA Consultants, 2015. Economische betekenis
I&O Research, 2011. Koopstromenonderzoek in

verblijfstoerisme gem. Katwijk 2008 - 2013

opdracht van provincies Noord-Holland, Utrecht,
Zuid-Holland en gemeenten, stadsregio’s, Kamers

www.nritmedia.nl/kennisbank/34563/tien-vragen-

van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap

voor-de-gastvrijheidssector-voor-de-nationale-

Detailhandel

wetenschapsagenda
www.katwijk.nl
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INBO, 2014. Masterplan Katwijk aan Zee.

www.toerisme.groningen.nl/over-marketing-

Katwijk Marketing, 2012.

groningen
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Bijlage 3

Toerisme in Katwijk

Navolgend wordt een beknopte beschrijving gegeven van de bezoekers van de
toeristische bestemming Katwijk, het toeristisch aanbod en het Bruto Toeristisch
Product ervan. Daarnaast zijn de voor het Katwijk’s toerisme belangrijkste
trends weergegeven. Deze bijlage wordt afgerond met een korte sterkte-zwakte
analyse en de voornaamste conclusies daaruit. Deze analyse is gebaseerd op de
gevoerde gesprekken met ondernemers, raadsfracties, externe experts en overige
belanghebbenden in toerisme in Katwijk.
b1.1 De gasten
Wie er thans naar Katwijk komt, is op twee manieren onderzocht en in beeld
gebracht, namelijk:
•

De ervaringsfeiten door op een subjectieve wijze de kennis van ondernemers
aan te boren (zie ook verslag in de bijlage)

•

Op een objectieve onderzoekswijze, door onderzoeksbureau Ruimte en Vrije
Tijd. Er wordt een beknopte samenvatting weergegeven van het rapport in deze
paragraaf.

Ondernemers geven op de vraag wie, welke toerist er momenteel naar Katwijk
komt, de volgende antwoorden:
•

Inwoners

•

‘buren’ -> Bollenstreek + Leiden (winkelend en strandpubliek)

•

Duitsers

•

Gezinnen

•

40+?

•

Hondenliefhebbers

•

Gasten uit de regio

•

Iedereen die kleinschaligheid op prijs stelt

•

Actieve 50+ + jonge gezinnen

•

Arrangementen -> middellang verblijf

•

Buitenlandse toerist -> combinatie streek

•

De sobere levensgenieter

•

De gematigde / gezapige actieveling

•

De spiritueel ingestelde mens, de denker / filosoof / christen

•

Dagtoerisme

•

Bezoekers die voor de rust en gezelligheid komen

Daarbij worden de eigen inwoners, gasten uit de regio en gezinnen veruit het
vaakst genoemd. Jaarlijks komen ongeveer 1,5 miljoen ‘badgasten’ naar Katwijk en
vinden er ca. 345.000 overnachting (2013) plaats. Dit laatste is een groei van 6% ten
opzichte van 2008.
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Het Bureau Ruimte en Vrije Tijd heeft naar het profiel van dag- en
verblijfsrecreatieve voorzieningen gekeken (voor welke typen doelgroepen zijn die
bedoeld), naar de leefstijlprofielen van inwoners in Katwijk en de regio en hoe vraag
en aanbod met elkaar matcht.
In deze benadering worden bezoekers, toeristen en inwoners ingedeeld naar
leefstijlen. De reden hiervoor is dat dit meer zegt over de aard van de bezoekers,
waarvoor ze naar Katwijk komen en wat ze daar doen dan de traditionele
indelingen (in leeftijdsgroepen, herkomst ed.). In deze systematiek worden
zeven leefstijlen onderscheiden, die elk een ‘eigen’ kleur mee krijgen, zoals:
gezellig lime, rustig groen, uitbundig geel, ingetogen aqua, creatief en inspirerend
rood, stijlvol en luxe blauw en ondernemend paars (zie overzicht vorige en
volgende pagina). Deze leefstijlgroepen zijn ingedeeld langs twee assen: bij de ene
as staan activiteiten tot aan het gezelschap centraal; bij de andere actief zijn tot aan
ontspanning en tot rust komen. Op de twee volgende pagina’s is deze systematiek
en de typering van groepen met plaatjes nader uitgelegd.
Kijkend naar Katwijk is in het onderzoek vastgesteld dat:
•

Onder de bevolking van Katwijk de groepen gezellig lime (28%) en uitbundig
geel (20%), rustig groen (17%) en ingetogen aqua (15%) het meest voorkomen
(die is ongeveer in lijn met de verdeling van deze groepen binnen de ZuidHollandse bevolking maar wijkt wel behoorlijk af met het leefstijlprofiel van de
Leidse Ommelanden)

•

In Zuid-Holland komen onder de verblijfsrecreanten de groepen gezellig lime
(15%) en uitbundig geel (27%), rustig groen (14%) en ingetogen aqua (12%) het
meest voor. Dit is ongeveer in lijn met de verdeling van deze groepen binnen de
Nederlandse bevolking.
Samenvattend kan worden
geconcludeerd dat de voornaamste
doelgroepen c.q. leefstijlen voor het
toeristische product Katwijk de groepen
gezellig lime en uitbundig geel, rustig
groen en ingetogen aqua zijn. De
uitgebreide toelichting op de resultaten
van het Leefstijlen onderzoek zijn te
vinden in het rapport.
b1.2 Het aanbod
Toerisme in Katwijk is reeds generaties
lang een wezenlijk onderdeel van de
Katwijkse economie. Het toeristischrecreatief ‘product’ Katwijk kenmerkt
zich door verschillende clusters. Dit
is eerder in hoofdstuk 1 beschreven.
Aanvullend hierop is het aanbod naar
leefstijlen beschreven.
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Uitbundig geel
Vrolijk, spontaan, energiek en enthousiast. Dat is wat de groep Uitbundig Geel
kenmerkt.
Uitbundig Gele recreanten zijn joviale en gezellige mensen. Ze genieten volop
van het leven, en vinden het belangrijk veel dingen samen met anderen te doen.
Deze groep gaat graag op vakantie. Als een vakantie actief, sportief, gezellig en
verrassend is, hebben zij het goed naar hun zin. Het liefst gaan zij met anderen –
familie, vrienden, kennissen – op vakantie. Uitbundig geel is met bijna 25% van de
binnenlandse vakanties een groot segment in Nederland!
Gezellig lime
Gezellig lime houdt net als geel ook van gezelligheid en sportiviteit, maar het mag
allemaal een tikkeltje rustiger en het hoeft ook allemaal niet zo lang. Vakantie
is voor de lime gasten lekker vrij zijn, rust en ontspanning, even weg van de
dagelijkse verplichtingen en dan gezellig met het gezin iets leuks doen: wandelen,
fietsen, een leuk plaatsje in de buurt bezoeken of een spelletje spelen. Gezellig
Lime is met ruim 17% een groot segment voor de binnenlandse vakanties. Een
bungalowpark of camping in Nederland geeft een echt vakantiegevoel, maar vaak
moet de gezellige lime groep wel een beetje op de kosten letten...
Gemiddeld gaan zij 2,7 keer per jaar weg voor een korte of langere vakantie. Van
alle groepen blijven zij het meest in eigen land.
Rustig groen
Ruim 15% van de binnenlandse vakanties komen voor rekening van de groep
Rustig Groen. Vakantie is voor hun vooral een kwestie van lekker doen waar je zin
in hebt, rust nemen in eigen omgeving en even niets aan het hoofd hebben. De
consument uit de groene wereld heeft niet zulke bijzondere wensen. Het gewone
en herkenbare is juist fijn, vertrouwd. Dan komt men lekker tot rust. In eigen land
is genoeg moois te zien en te ontdekken, zonder ver te hoeven reizen. Gemiddeld
gaan zij 3,2 keer per jaar weg voor een korte of langere vakantie, waarvan 2,3 keer
in Nederland.
Ingetogen aqua
Vakantiegangers in het segment aqua kunnen als rustig en ruimdenkend worden
getypeerd. In deze belevingswereld vinden we veel empty nesters, die weer tijd
hebben voor hun eigen hobby’s en interesses. Inspirerende maar rustige vakanties
horen daar ook bij. Ingetogen Aqua consumenten gaan 3,6 keer per jaar weg
voor een korte of langere vakantie. gemiddeld blijven zij 2,4 keer in Nederland.
Deze doelgroep bevat bijna 15% van de binnenland-gangers. Hun bestedingen aan
vakanties in Nederland liggen met ruim 400 euro relatief hoog.
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Avontuurlijk en sportief paars
Avontuurlijk paars is de wereld van mensen die graag iets nieuws willen beleven of
ontdekken in hun vakantie. Gewoon is niet goed genoeg voor deze groep. The sky
is the limit. Ze gaan op zoek naar een bijzondere ervaring. Soms is dat ‘helemaal
back to basic’ met een survival tent, of een bijzondere authentieke ervaring van
een Bed & Breakfast. Maar het bijzondere kan ‘m ook zitten in het beleven van
luxe en exclusiviteit. Avontuurlijk paars is individualistisch. U trekt ze dus eerder
met iets individueels dan met het ‘groepsgebeuren’. Iets meer dan 8% van de
vakantiegangers in Nederland kunnen we rekenen tot deze groep. Zij gaan ook
relatief vaak weg voor een korte of langere vakantie. Gemiddeld 3,9 keer. Daarbij
gaan zij vaak naar het buitenland, 1,9 keer per jaar brengen zij een vakantie door in
eigen land.
Comfort en luxe blauw
Vakantiegangers in het segment Comfortabel en Luxe Blauw kunnen we
omschrijven als zelfverzekerd, kritisch, intelligent en gehecht aan stijl, luxe en
comfort. Zij zijn zakelijk en carrièregericht. Zij streven naar succes in het leven, en
daar werken zij dan ook hard aan. In hun vrije tijd vinden zij dat zij wel wat luxe
en stijlvol ontspannen verdienen. Gemiddeld gaan zij 3,6 keer per jaar weg voor een
korte of langere vakantie. 2,3 keer blijven zij in Nederland, vaak voor een stedentrip
of verwenvakantie. De boog kan niet altijd gespannen staan! Met ruim 10% van alle
binnenlandse vakanties is dit een minder groot segment, maar met een budget van
365 euro voor vakanties in Nederland besteden zij wel meer dan gemiddeld.
Cultureel en inspirerend rood
De Rode recreanten zijn van nature wat eigenwijs en ongeduldig. Ze leven het
leven met hartstocht en passie en zijn altijd op zoek naar bijzondere en voor
hun onbekende plekken. Ze zijn intelligent en assertief , gaan graag hun eigen
gang en willen graag hun dromen waarmaken, uniek zijn. Het zijn sympathieke,
enthousiaste mensen die graag ook ervaringen uitwisselen met anderen die een
eigen, authentiek verhaal hebben. De Cultureel en inspirerend rode groep is met
8,6% een van de kleinere groepen. Zij gaan 3,3 keer per jaar weg voor een kortere of
lange vakantie, waarvan 2,0 keer in Nederland.
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b1.2.2 Aanbod naar leefstijlen
In het rapport van het Bureau Ruimte en Vrijetijd worden de volgende bevindingen
vermeld over het aanbod:
•

Bij de dagrecreatieve voorzieningen is een evenwichtige verdeling naar
leefstijlen. Er is aanbod voor alle zeven leefstijlen. Vooral de groepen lime
en geel vinden veel voor hen aantrekkelijk aanbod (resp. 27% en 22% van het
aanbod). Ook voor aqua en groen is relatief veel aantrekkelijk aanbod aanwezig
in Katwijk. Het aanbod voor de groepen paars, blauw en rood is minder
omvangrijk, respectievelijk 8%, 6% en 5%.

•

Het winkelaanbod is vooral gericht op groen, lime en geel.

•

De verblijfsaccommodaties grotendeels zijn afgestemd op de groepen
uitbundig geel (22%), gezellig lime (27%), rustig groen (21%) en ingetogen aqua
(23%). Voor de creatief en inspirerend rode leefstijl is nog 5% aantrekkelijk.
Opvallend genoeg is er bijna geen enkel bedrijf te vinden dat voornamelijk
aantrekkingskracht heeft op de leefstijl blauw of paars.

•

De kleur van het watersport aanbod is voornamelijk rustig groen en ingetogen
aqua en in mindere mate ook gezellig lime en uitbundig geel.

b1.2.3 Conclusies aanbod
De algemeen geldende conclusie luidt dat het recreatief-toeristisch aanbod goed op
orde is met hier en daar een kanttekening:
•

Het verblijfsrecreatief aanbod stoelt voornamelijk op enkele campings

•

Het dagrecreatieve aanbod bestaat vooral uit horeca en winkels.

•

De fietspaden zijn te smal om het groeiend aantal fietsers (e-bikers, racefietsers,
toerfietsers, etc.) ruimte te bieden.

b1.3 Organisatie van de sector
Vanuit de hernieuwde start van Katwijk Marketing zijn de krachten binnen de
toeristische sector meer en beter gebundeld. Vanuit de verschillende toeristische
deelsectoren (strandpaviljoenhouders, verblijfsrecreatieve bedrijven, winkels,
etc.) hebben vooraanstaande personen een zetel in het toeristisch platform dat
functioneert als een adviesraad en klankbordgroep voor het bestuur en directie
van de marketingorganisaties. De leden van het platform nemen deel zonder last
en ruggespraak. Niet alle sectoren zijn even nadrukkelijk vertegenwoordigd en/of
aangehaakt.
Een vergelijkbaar podium hebben de evenementen organisaties gekregen.
Het toeristisch platform is ook de informele voorhoede van de sector waarmee
overleg wordt gevoerd ook vanuit en door de gemeente.
Het overige bedrijfsleven heeft geen zetel in het bestuur van Katwijk Marketing.
De organisatie richt zich met name op de ‘koude marketing; het aantrekken van
bezoekers naar Katwijk. De ‘warme marketing’ van Katwijk, het platform van lokale
trots en gericht op de eigen bevolking en bedrijfsleven is tot dusverre beperkt tot
wasdom gekomen.
Door de taskforce economie van de gemeente Katwijk is de toeristische sector
aangewezen als een groeisector waar op dit moment anno 2015 grote kansen liggen
voor succesvolle groei.
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b1.4 Economische betekenis
De economische betekenis van de toeristische sector in Katwijk; het bruto
toeristisch product, is een optelsom van omzetten die in de verschillende
deelsectoren worden gerealiseerd. In de tabel op deze pagina zijn deze omzetten per
deelsector weergegeven. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat deze berekeningen
zijn gebaseerd op schattingen en deels landelijke kencijfers. Desalniettemin geven
ze een goede indruk van de economische omvang van de sector.
Gebaseerd op het overzicht op de vorige pagina, bedraagt de geschatte toeristische
omzet ongeveer 47-52 miljoen euro.
Omzet

Bedrag

Bron

Verblijftoerisme

17,50 miljoen

- ZKA, 2015

Strandbezoekers

1,45 miljoen x 12 euro =
17,40 miljoen

- Spronsen en partners,
2014
- ZKA, 2015

Detailhandel

80 miljoen niet dagelijks
14% - 21% (bron) komt
buiten gemeente Katwijk
= 11-16 miljoen.
Dagelijks aanbod 32
miljoen x 2% =0,6 miljoen.
Totaal 12-17 miljoen

Koopstromen ZuidHolland, 2011
Koopstromen Katwijk.
Rabobank, 2013

Musea

35.000 bezoekers alle
musea Katwijk x 10 euro
=350.000

- Gemeente Katwijk

Totaal

47 - 52 miljoen

Tabel 1. De economische betekenis van de toeristische sector in Katwijk

b1.5 Trends in en om Katwijk
Het toerisme in Katwijk, als onderdeel van de sector in den lande, wordt beïnvloed
door verschillende trends die zich voordoen aan zowel de vraag- als de aanbodszijde.
Hieronder is een selectie gemaakt van de voornaamste trends waarmee het Katwijks
toerisme rekening dient te houden.
Demografisch
•

Tot 2020 zal de Nederlandse bevolking doorgroeien naar ongeveer 17,7 miljoen
mensen. Het aandeel jongeren blijft stabiel terwijl de vergrijzing verder
doorzet.

•

De individualisering zal eveneens verder toenemen. In 2010 maakte reeds
42% van de bevolking deel uit van een- of tweepersoons huishoudens, met een
complex en druk leefpatroon.

•

De 50-plusdoelgroep kan worden opgedeeld in vijf segmenten: behoudende
zorgzamen, oudere afwachtenden, stoere prijsbewusten, jongere ruimdenkers
en vrijgevochten voorlopers. De babyboomers gaan nu met pensioen en kennen
een actief en uithuizig vrijetijdspatroon.
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Sociaal-economische ontwikkelingen
•

Zorg voor elkaar gaat een belangrijke rol in de samenleving spelen.

•

Kleinschalige, losse en informele verbanden worden steeds belangrijker.

•

Het gezin staat weer voor velen centraal.

•

Vakantie draagt niet bij aan een verhoging van een substantieel geluksgevoel
(eerder een primaire levensbehoefte geworden)

•

De hoeveelheid vrije tijd en het hiervoor beschikbare budget dat de
Nederlander de komende jaren ter beschikking heeft, zal over het algemeen
gelijk blijven.

•

De flexibilisering van arbeidstijden zal verder doorzetten met als direct gevolg
een spreiding in tijd van toeristisch-recreatieve activiteiten.

•

De consument wordt steeds beter opgeleid.

•

De zelfbewustheid (consumentisme) van de toerist neemt toe met als gevolg
een meer kritische houding naar hetgeen wordt aangeboden.

•

Authenticiteit en beleving zijn twee begrippen die centraal staan in de
waardering van een toeristische activiteit.

•

Gezondheid, vertaald naar bewegen en ‘goed eten’ is een belangrijke drijfveer
voor de keuzes in vrijetijdsactiviteiten.

•

Wandelen, fietsen en recreatief winkelen zijn en blijven de voornaamste
vrijetijdsbestedingen. Het fietsen, e-biken, in het bijzonder zal nog aanzienlijk
groeien.

•

De eerste tekenen van economisch herstel in Nederland en Europa dienen zich
anno 2015 aan.

Technologische ontwikkelingen
•

‘Social Media’ zijn niet meer weg te denken uit het alledaagse leven en
vormen belangrijke bronnen voor het vinden van een vrijetijds- en/of
vakantiebestemming, event of dagtocht.

•

Digitale informatieverstrekking blijft doorontwikkelen.

•

Duurzaamheid

•

In toenemende mate zal duurzaamheid een criterium worden voor keuze in
bestemming en accommodatie.

•

Regelgeving leidend tot duurzaam energiegebruik zal, conform de groeiende
maatschappelijke wens, steeds meer opgelegd worden.

Regionale ontwikkelingen
•

De Bollenstreek/Keukenhof blijft een pijler in het internationale toerisme en
een grote aantrekkingskracht houden op buitenlandse bezoekers.

•

Leiden zal de komende jaren blijven doorgroeien als een aantrekkelijke en
bezienswaardige stad.

•

De nieuwe parkeergarage in Katwijk creëert een - voor veel bezoekers - unieke
entree tot het strand

•

Vanaf 2016 worden het skelet van een T-rex in Naturalis tentoongesteld.

•

Binnen enkele jaren zal naar verwachting de theatervoorstelling ‘Soldaat van
Oranje’ eindigen.

•

De strandpaviljoenhouders kunnen een jaarrond exploitatie gaan voeren en
daarmee de voortdurende vraag naar zee- en strandbeleving nog beter bedienen

b1.6 Analyse en conclusies
Gebaseerd op waarnemingen als ook de opmerkingen uit de verschillende
interviews en bijeenkomsten, kunnen analyserend en enkele conclusies worden
getrokken.
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b1.6.1 Sterk
+ Het zee, het strand, de duinen.
+ Toeristisch gezien is Katwijk een badplaats met een duidelijk eigen gezicht en
imago.
+ De afgelopen jaren hebben de toeristische ondernemers - tegen de landelijke
trends in - goede resultaten behaald, gemeten naar aantallen bezoeken,
overnachtingen en omzet.
+ Bijzonder veel actieve burgers die bereid zijn om de handen uit de mouwen te
steken voor de organisatie van evenementen. Reeds vele jaren achter elkaar.
+ Katwijk is onderdeel van de Bollenstreek en ruimtelijk nauw verwant aan Leiden.
+ Het winkelaanbod, Limes, Valkenburg, Oude Rijn, watersport, Soldaat van Oranje,
nieuwe parkeergarage
+ Grote ‘dichtbij’-markt binnen een straal van 30 à 40 km rondom Katwijk.
b1.6.2 Zwak
– Verblijfsrecreatieve sector is onvoldoende tot wasdom gekomen.
– Vraag naar recreatieve voorzieningen (wandelgebieden, fietspaden, e.d.) is te groot
voor het aanbod.
– Niet alle toeristische horeca-ondernemers nemen actief deel in de samenwerking
rondom toerisme in Katwijk.
– Gegeven het belang van toerisme in Katwijk, is de citymarketingorganisatie
relatief klein, kwetsbaar en naar verwevenheid met de sector, nog niet volledig de
spitsorganisatie die het zou moeten zijn.
– De financiering van de promotie is nog te sterk afhankelijk van de gemeente.
– De algemene en ‘warme marketing’ van Katwijk is nog onvoldoende ontwikkeld.
– Gemeente heeft onder ondernemers en lokale evenementen-organisaties een
negatieve en weinig coöperatieve reputatie opgebouwd.
– Free riders gedrag van verschillende ondernemers.
b.6.3 Confrontatie
Uit de confrontatie tussen trends, vraag en aanbod kunnen verschillende conclusies
worden getrokken:
•

Het dagrecreatieve aanbod is voor de meeste leefstijlen in evenwicht, voor de
leefstijl ‘aqua’ goed en voor ‘blauw’ is uitbreiding gewenst.

•

Het verblijfsrecreatieve aanbod voor de leefstijlen lime, groen en aqua is goed.
Voor de rode, blauwe en paars leefstijl is het aanbod relatief gering.

•

De toenemende vergrijzing, afgezet tegen het Katwijks toeristisch aanbod,
schept een goede kans voor groei in bestedingen en overnachtingen.

•

De nieuwe parkeergarage schept een bijzondere kans om het dagtoerisme,
gericht op strand of winkels, nadrukkelijker naar Katwijk te halen.

•

Het strand is een sterke factor en blijft jaarrond mensen aantrekken. In
combinatie hiermee hebben de strandpaviljoens en de strandhuisjes een geheel
eigen publiek aangeboord. Met de verruimde exploitatiemogelijkheden kan een
aanzienlijke groei worden gerealiseerd.

•

Gegeven het belang van toerisme in Katwijk, is de citymarketingorganisatie
relatief klein, kwetsbaar en naar verwevenheid met de sector, nog niet de
spitsorganisatie die het zou kunnen zijn.

•

Het toeristisch aanbod is goed maar vraagt op onderdelen (recreatieve
infrastructuur; bedden) om aandacht c.q. nadere ontwikkelingen en beheer/
onderhoud.
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•

Op enig moment zal de theaterproductie ‘Soldaat van Oranje’ eindigen en
zal ook het voormalige vliegveld worden doorontwikkeld. Nagedacht dient te
worden over nieuwe trekkers voor Katwijk. Deels wordt deze reeds aangereikt
door de komst van het T-rex-skelet.
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Bijlage 4
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Toeristische werkgelegenheid
badplaatsen 2013 (bron: LISA)

Gemeente

Banen R&T

Totaal banen

Aandeel R&T

1

Vlieland

310

660

47,0%

2

Schiermonnikoog

230

500

46,0%

3

Ameland

790

1980

39,9%

4

Terschelling

800

2350

34,0%

5

Veere

2790

8340

33,5%

6

Zandvoort

1440

5070

28,4%

7

Wassenaar

2540

10040

25,3%

8

Texel

1850

7760

23,8%

9

Bergen

1900

10260

18,5%

10

Noordwijk

2220

12890

17,2%

11

Sluis

1850

10790

17,1%

12

Schouwen - Duiveland

2230

14790

15,1%

13

Westvoorne

460

3200

14,4%

14

Bloemendaal

790

5720

13,8%

15

Castricum

1190

10160

11,7%

16

Beverwijk

1430

17810

8,0%

17

Goeree Overflakkee

1130

16640

6,8%

18

Schagen

1430

21500

6,7%

19

Den Helder

1410

27070

5,2%

20

Katwijk

830

18590

4,5%

21

Westland

1860

57230

3,3%
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