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Inleiding 

 
Het icoon van de Nederlandse strijd tegen het water is aan vernieuwing toe. De Afsluitdijk van Zurich 

naar Den Oever is veilig voor de komende jaren en wordt een hernieuwde belevenis voor bezoekers.  

Zo opent de website van De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk moet een beleving bieden voor 

bezoekers. De regio (de samenwerkende gemeenten en provincies) ziet belangrijke toeristisch-

recreatieve potenties voor de Afsluitdijk, maar wil hier nadere invulling aan gaan geven. Daarvoor 

heeft de regio inzicht gevraagd in de profielen en wensen van (potentiële) bezoekers aan de 

Afsluitdijk. Ook de ‘markt’ vraagt meer inzicht in deze gegevens, zo bleek tijdens een recente 

zoektocht naar ondernemers voor het ontplooien van een educatieve attractie op de Afsluitdijk.  

 

In opdracht van het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk hebben het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, 

en het ETFI, in nauwe samenwerking twee onderzoeken uitgevoerd om meer informatie te 

verzamelen. Voor u liggen de conclusies van beide onderzoeken gezamenlijk. Van beide 

deelonderzoeken zijn deelrapporten beschikbaar.  

Beantwoording onderzoeksvragen  
 

1. Wat zijn de ‘leefstijlen’ van de huidige bezoekers aan de Afsluitdijk?  

We komen alle kleuren tegen onder de bezoekers op de Afsluitdijk. Zie onderstaande grafiek, 

waarin we de kleuring van de gemiddelde Nederlander en de bezoekers aan de Afsluitdijk tegen 

elkaar afzetten. Ook maken we onderscheid tussen de twee onderzochte locaties op de dijk, 

namelijk het Monument en het Kornwerderzand: 

 
 

Verreweg de grootste groep wordt gevormd door de uitbundig gele consument. Met 32% van het 

totaal aantal bezoekers zijn zij daarbij ook nog eens sterk oververtegenwoordigd, aangezien de 

groep landelijk 18,2% van de bevolking vormt. De twee na grootste groep is de lime groep, met 

16,2%. Deze groep is echter sterk ondervertegenwoordigd ten opzichte van het Nederlands 

gemiddelde van 24,2%. De groepen blauw en paars, in Nederland over het algemeen kleine 
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groepen, zijn iets oververtegenwoordigd op de Afsluitdijk. Verreweg de kleinste groep wordt 

gevormd door de rode consument met 4,9%. Dat is kleiner dan het Nederlands gemiddelde van 

6,1%. 

 

Als we kijken naar de ‘aard van het bezoek (speciaal voor de Afsluitdijk gekomen, bewuste 

tussenstop of gewoon even pauze op een doorreis), dan zien we met name bij de gele, lime, 

groene en paarse groepen opvallende verschillen ontstaan: 

 
 

Bij de gele groep zien we met 24% dat relatief veel minder bezoekers een speciale stop maken op 

de Afsluitdijk (gemiddeld is het percentage gele bezoekers op de Afsluitdijk 32%). Nog steeds 

echter is het een grote groep. De lime groep valt juist op, omdat we deze groep relatief veel 

tegenkomen onder de groep die speciaal voor de Afsluitdijk is gekomen (maar liefst 26%). 

Blijkbaar heeft de dijk op deze groep een bepaalde aantrekkingskracht. Datzelfde zien we bij de 

groene groep.  

 

2. Welke latente behoefte bestaat er in de omgeving? Hierbij ligt de focus op niet-bezoekers aan de 

Afsluitdijk, zowel inwoners uit de regio, als toeristen aan de regio. Wat is hun beeld van de 

Afsluitdijk? Waarom bezoeken ze op dit moment op de Afsluitdijk niet en wat zouden ze graag 

aan ontwikkelingen bij de Afsluitdijk zien? Ook hierbij speelt de leefstijlsegmentatie een 

belangrijke rol.  

 

Deze vraag is op verschillende manieren te beantwoorden. Kijken we eerst naar leefstijlen die in 

de omgeving wonen, dan zijn gezellig lime en uitbundig geel, net als in de rest van Nederland, de 

twee grootste groepen. Beide groepen komen zowel in de directe als de wijdere omgeving ook 

nog eens vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Creatief en inspirerend rood en ondernemend 

paars zijn de kleinste groepen in de regio en komen minder dan gemiddeld in Nederland voor. 

Ook onder toeristen aan de omliggende regio’s komen we de gele groep veel tegen, zij het met 

iets minder dan gemiddeld in Nederland.  
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Alhoewel de Afsluitdijk door velen als een toeristische attractie wordt gezien, zien ook veel 

mensen het als een functionele doorgangsweg die ze wel al eens gezien hebben en geldt de 

attractie vooral voor ‘buitenlanders’. Als positieve waarden worden voornamelijk het prachtige 

uitzicht, het bijzondere verhaal en het bijzondere culturele erfgoed genoemd. Ook de historie 

van de dijk en de uniciteit komen veel naar voren.  

 

3. Welke toeristisch-recreatieve functies zouden het meest van toegevoegde waarde zijn op het al 

bestaande aanbod in de regio op en rondom de Afsluitdijk?  

Allereerst: een algehele kwaliteitsverbetering van de voorzieningen op de Afsluitdijk lijkt 

gewenst. De Anteagroup heeft in maart 2014 een aantal variantenschetsen opgesteld voor de 

ontwikkeling van de toeristische en recreatieve knooppunten. De plannen behelzen een algehele 

kwaliteitsverbetering en verbetering van de beleefbaarheid van de dijk. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat de dijk met de plannen weer hoger in de ‘product life cycle’ van het 

toeristisch-recreatief product te vinden zal zijn. Veel voorstellen die in het plan staan worden dan 

ook gewaardeerd door de bezoekers en potentiële bezoekers aan de Afsluitdijk. Vooral het 

fietspad aan de Waddenkant en wandelmogelijkheden worden hoog gewaardeerd. Maar ook de 

horeca, een informatiecentrum en voorzieningen als strandjes scoren relatief hoog in de 

enquêtes.   

 

De aantrekkelijkheid van de Nieuwe Afsluitdijk zal echter met name bepaald worden door de 

invulling van de verschillende voorzieningen. Welk concept krijgen de horecavoorzieningen? Op 

welke wijze wordt het informatiecentrum ingericht en hoe wordt het verhaal verteld? 

Ons advies is om de beleving primair in te richten op de gele doelgroep.  

 

We hebben de volgende reden om de gele consument centraal te stellen in de ontwikkelingen:op 

de dijk komen we de gele groep met 39% verreweg als grootste groep tegen. De groep komt 

daarbij ook nog eens significant meer dan gemiddeld in Nederland voor. Bovendien zien we 

onder toeristen die in de regio verblijft een oververtegenwoordiging van de gele doelgroep. 

Zeker aan de Friese IJsselmeer kust is dit het geval. Dat wil niet zeggen dat de gele doelgroep 

uitsluitende bediend hoeft te worden, combinaties met ‘buurkleuren’ in het model zijn goed te 

maken (rood, paars, blauw, aqua of lime).  

 

We adviseren de gele doelgroep centraal te stellen bij zowel de ontwikkeling van het Monument 

als Kornwerderzand, zodat beiden ook een verbindende factor hebben en de grootste groep 

optimaal wordt bediend, maar de accenten op beide locaties wel anders te leggen:  

 Monument: combinatie met lime maken (twee-na-grootste groep en relatief veel 

verblijfsaccommodaties met die kleur in de omgeving) of juist paars en blauw (twee groepen 

die oververtegenwoordigd zijn). Een extra argumentatie om de lime groep centraal te stellen 

zou kunnen zijn dat deze groep bovenmatig vertegenwoordigd is onder de groep die speciaal 

naar de Afsluitdijk is gereden als bestemming. Blijkbaar oefent de dijk een zekere 

aantrekkingskracht op deze groep uit. 

 Kornwerderzand: combinatie met aqua maken. De aqua groep is bij uitstek de groep die het 

verhaal van de Afsluitdijk wil weten. Omdat het Kornwerderzand ook de plek is waar het 
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informatiecentrum zal worden gevestigd, is dit een logische combinatie met geel. Bovendien 

zou Kornwerderzand de plek kunnen zijn waar aan de angst van velen (om niet te veel te 

veranderen) tegemoet kan worden gekomen komen, door ook de aqua doelgroep hier te 

bedienen (die wat meer op de rust gericht is).  

 

NB in bijlage 1 geven we concrete illustraties van ontwikkelingen die aantrekkelijk zijn voor de 

gele en aqua doelgroep. 

4. Wat kan er vanuit de ‘leefstijlatlassen’ worden gezegd over de vraagzijde: welke kleuren hebben 

inwoners van en toeristen aan de regio’s en wat betekent dat voor hun vrijetijdsgedrag en 

wensen?  

 In onderstaande figuur geven we de kleuring van de inwoners van de omliggende gemeenten en 

de omliggende regio’s (Kop van Noord-Holland en Noordwest en Zuidwest Fryslân):  

 
 

In onderstaande tabel is ook de kleuring van de toerist aan de omliggende (ruime) regio’s 

weergegeven: 
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5. In hoeverre passen de bestaande plannen1 binnen de uitkomsten van het onderzoek? 

Zoals aangegeven behelzen de plannen voornamelijk de verbetering van de kwaliteit en de 

beleefbaarheid van de Afsluitdijk. In principe is dit voor iedere leefstijl aantrekkelijk. Elke toerist 

vindt het immers prettig om meer ruimte te ervaren, een veiligere situatie aan te treffen en het 

water meer te kunnen beleven. Over het algemeen geldt dat de meeste activiteiten in principe 

door alle leefstijlgroepen worden ondernomen, alleen in meer of mindere mate, en de gewenste 

beleving verschilt per doelgroep.  

De aantrekkelijkheid van de Nieuwe Afsluitdijk zal uiteindelijk dan ook met name bepaald 

worden door de invulling van de verschillende voorzieningen. We adviseren daarin dus de gele 

doelgroep centraal te stellen (zie illustraties in bijlage 1).  

6. Wat is de omvang en de aard van het bezoek aan de Afsluitdijk, met een focus op 

Kornwerderzand en het Monument)?  

 

Omvang van het bezoek 

Op basis van tellingen in het voor-, hoofd,- en naseizoen op een aantal bewust gekozen 

werkdagen, zaterdagen en zondagen, en door deze te relateren aan tellingen van 

Rijkswaterstaat, kan een grove schatting worden gemaakt van het aantal bezoekers aan het 

Monument en aan Kornwerderzand in beide rijrichtingen, zoals weergegeven in onderstaande 

tabel. Er zijn drie prognoses gegeven. Op deze twee locaties wordt het aantal bezoekers 

gedurende het gehele jaar geschat op 273.000 tot 337.000. 

 

Schatting van het aantal bezoekers aan de Afsluitdijk, naar bezoekslocatie 
Lage prognose 
 Het Monument Kornwerderzand Totaal 

Noordzijde (Waddenzee) 111.000 23.000 134.000 

Zuidzijde (IJsselmeer) 112.000 27.000 139.000 

Totaal 223.000 50.000 273.000 

 
Midden prognose 
 Het Monument Kornwerderzand Totaal 

Noordzijde (Waddenzee) 125.000 26.000 151.000 

Zuidzijde (IJsselmeer) 128.000 31.000 159.000 

Totaal 253.000 57.000 310.000 

 
Hoge prognose 
 Het Monument Kornwerderzand Totaal 

Noordzijde (Waddenzee) 136.000 28.000 164.000 

Zuidzijde (IJsselmeer) 139.000 33.000 172.000 

Totaal 275.000 62.000 337.000 

Bron: Rijkswaterstaat (2013) en European Tourism Futures Institute (2014) 

 

Daarnaast is met behulp van het AFSTAT model van het voormalige NRIT vanwege de beperkte 

hoeveelheid gegevens een voorzichtige schatting gemaakt van het toekomstig bezoek uit de regio 

met een straal van 150 km (gebruikelijke afstand voor dagrecreatief bezoek), voor wat betreft 

                                                           
1
 Het gaat hierbij om het programma op hoofdlijnen van de recent opgeleverde ‘Bouwsteen toeristisch-

recreatieve ambities Afsluitdijk’.  
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bewoners en toeristen die in deze regio met op vakantie zijn. De resultaten zijn in onderstaande 

tabel weergegeven in. Hierbij is de middenprognose uit de vorige tabel als uitgangspunt 

genomen.  

Op basis van de plannen rond De Nieuwe Afsluitdijk achten we een groei in attractiewaarde van 

rond de 20% aannemelijk bij het Monument. De parkeercapaciteit van de locatie zorgt ervoor dat 

door de upgrading van voorzieningen de aantrekkingkracht waarschijnlijk niet boven dat 

groeipercentage zal uitkomen. De upgrading zal de lengte van het verblijf wellicht wel stimuleren. 

Uitgaande van de middenprognose zal het aantal bezoekers uit het gebied met een straal van 150 

km daarmee op jaarbasis groeien van rond de 233.000 naar 268.000-291.000. 

Het is aannemelijk dat de plannen bij Kornwerderzand de aantrekkelijkheid van de plek zodanig 

zullen vergroten dat dit een verdubbeling van de attractiewaarde tot gevolg zal hebben. Wanneer 

de middenprognose als uitgangspunt wordt genomen, dan is het te verwachten dat het aantal 

bezoekers uit het gebied met een straal van 150 km op jaarbasis zal toenemen van circa 57.000 

naar 95.000-122.000. 

 

Schatting van het aantal bezoekers aan de Afsluitdijk (bewoners + toeristen) uit de regio van 150km,uitgaande 
van de middenprognose, bij groeiende attractiewaarde, naar bezoeklocatie 
Groei attractiewaarde 
met … 

Het Monument 
 

 Groei attractiewaarde met … Kornwerderzand 

Basis: middenprognose 233.000  Basis: middenprognose 54.000 

+15% 268.000  +75% 95.000 

+25% 291.000  +125% 122.000 

 

Aard van het bezoek 

 De meeste respondenten zijn man, 51 jaar (bij Monument iets jonger), opgeleid op 

HBO/MBO/Universiteit niveau (bij Monument wat hoger), afkomstig uit Nederland (belangrijkste 

groep buitenlanders is Duits), met een Gele lifestyle (beide locaties; en zowel Nederlanders, als 

Duitsers als mensen uit ‘andere landen’). De meesten komen uit een huishouden van 2 personen, 

hebben thuiswonende kinderen, waarvan de oudste ouder is dan 12 jaar. 

 De meeste respondenten komen in tweetallen (grotere groepen vaker bij Monument) en in de 

meeste gevallen met de partner (vaker bij Kornwerderzand). 

Het populairste vervoermiddel is de auto (bij Konwerderzand lager ten gunste van de camper). 

 Ruim 70% van de respondenten heeft eerder een bezoek gebracht aan de Afsluitdijk  (hoger 

percentage bij Monument). 40% van alle respondenten is in 2013 niet over de Afsluitdijk gereden 

en 60% is in 2013 niet op Afsluitdijk gestopt. 

 In de meeste gevallen zijn de respondenten van huis vertrokken (vaker bij Kornwerderzand) en is 

men op weg naar huis (vaker bij Kornwerderzand). De groep respondenten die van vakantieadres 

naar vakantieadres onderweg is (al of niet van elkaar verschillend) heeft een omvang van 12.8% 

bij het Monument en 7.7% bij Kornwerderzand. De mensen die van huis omen en terugkeren 

naar huis (en dus een reguliere dagtrip maken), komen vooral uit Nederland maar toch ook voor 

12% uit Duitsland! 

 Het percentage respondenten dat functioneel stopt voor een rook- of plaspauze of een bewuste 

tussenstop maakt is gelijk. Het aandeel mensen dat speciaal voor de Afsluitdijk komt is lager. 
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Onder de respondenten die speciaal voor de Afsluitdijk komen zijn de Groene en Lime 

levensstijlen ruim in de meerderheid (respectievelijk 24.3% en 26.1%). De respondenten die een 

bewuste tussenstop maken daarentegen zijn vooral Geel  (37.1%). De respondenten die een 

functionele stop maken (plassen, roken, benen strekken) zijn vooral Paars (32.5%). Het 

percentage dat een bewuste tussenstop maakt is bij het Monument hoger. Het percentage  met 

een doelgericht Afsluitdijkbezoek is hoger bij Kornwerderzand. 

 De meeste ondervraagden  stoppen voor het uitzicht (vaker bij het Monument) en stoppen 

maximaal een half uur (bij Kornwerderzand in het algemeen langer). 

 De meeste respondenten (driekwart) zien de Afsluitdijk als een toeristische attractie. Dit is vaker 

het geval bij de respondenten bij het Monument en vaker bij respondenten met een Gele 

lifestyle. Wanneer de lifestylegroepen onderling worden vergeleken blijken het vooral de Lime en 

Aqua lifestyle bezoekers te zijn die de Afsluitdijk zien als een toeristische attractie.  

 De meeste respondenten (driekwart) willen naar de Afsluitdijk terugkeren. Dit is vaker het geval 

bij respondenten in Kornwerderzand en vaker bij respondenten met een Gele lifestyle.  Wanneer 

de lifestylegroepen onderling worden vergeleken blijken het vooral de respondenten met een 

Lime lifestyle te zijn die naar de Afsluitdijk willen terugkomen.  

 70% van de respondenten zou willen terugkeren als de Afsluitdijk toeristisch gezien 

aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat is vaker het geval bij de respondenten in Kornwerderzand en 

vaker bij respondenten met een Gele lifestyle. Wanneer de lifestylegroepen onderling worden 

vergeleken blijken het vooral de respondenten te zijn met een Blauwe lifestyle die zouden willen 

terugkeren als de Afsluitdijk aantrekkelijker wordt.  

 Een vergelijking tussen de respondenten die wel en niet willen terugkeren leert dat: 

- de niet-Nederlanders (met name de Duitsers) willen vaker terugkeren dan de Nederlanders, 

met name de Duitsers,  

- De terugkeerders zijn vaker Blauw, de niet-terugkeerders vaker Aqua,  

- Terugkeerders verblijven relatief vaak ½ uur of ½-1 uur, de niet-terugkeerders <½ uur of 2 

uur of langer, 

- De mensen die zeggen sowieso zeggen terug te willen keren, wil 83.6% dat ook als de Dijk 

toeristisch gezien aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat betekent ook dat 16.4% dan niet wenst 

terug te keren (en zonder de verbeteringen dus wel). Daarbij: van de respondenten die 

zeggen niet te willen terugkeren als de Afsluitdijk toeristisch aantrekkelijker wordt, wil 59.7% 

wel terugkeren zonder dat deze vraag over verbetering is gesteld. Ook in dit opzicht lijken 

dus bezoekers te worden verloren bij toeristische upgrading.  

 

7. Welke motieven wensen en ideeën hebben touroperators  die de afsluitdijk hebben opgenomen in 

hun programmering? Met welke activiteiten combineren ze dat? Hoe ziet hun doelgroep er uit? 

Wat zijn de redenen om de Afsluitdijk te bezoeken en wat zou voor deze groep van toegevoegde 

waarde zijn? 

 

Er is gesproken met een touroperator die voor de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt. Ze heeft 

de Afsluitdijk al vele jaren in haar programma staan. De oorspronkelijke aanleiding was de 

internationale interesse in watermanagement en de Afsluitdijk was de beste plek waar je dat 

dichtbij Amsterdam kon bekijken. De belangstelling voor de Afsluitdijk loopt terug en is nog 
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vooral aanwezig bij Italianen. De teruglopende interesse heeft de touroperator doen overwegen 

de Afsluitdijk in 2015 niet meer in haar programma op te nemen. 

Op dit moment maakt de Afsluitdijk deel uit van een programma van een halve of een hele dag, 

gericht op bezoekers die voor ongeveer twee dagen in Nederland verblijven en dan hun reis naar 

andere Europese landen vervolgen. De touroperator richt zich daarbij op individuele reizigers die 

ze samen in een bus vervoeren.  Ze opereert als merk vooral op de markt voor kleine groepen, 

special interest tours, achter de schermen reizen, workshops, enz. Om de Afsluitdijk 

internationaal te kunnen aanbieden moet het deel uitmaken van een pakket waarin het 

gecombineerd wordt met meerdere attracties in Nederland. De Afsluitdijk is in zichzelf niet 

interessant genoeg om het commercieel te kunnen vermarkten.  

De Afsluitdijk wordt aangeboden als onderdeel van een Noord-Holland reis met een grote bus. 

De tour begint in Amsterdam, gaat via Hoorn (windmolenbezoek) met de stoomtrein naar 

Medemblik, vandaar naar de Afsluitdijk en terug naar Amsterdam. De reis wordt thans 

aangeboden in juni (na de bloembollentijd) en september en duurt ruim 8 uur. Op dit moment 

vindt de touroperator de reis niet goed passen bij de markt waarop ze zich richt en daarom 

overweegt ze het aanbod over te hevelen naar een ander merk onder hetzelfde concern.  

Op de vraag welke andere faciliteiten of diensten nodig zouden zijn om de Afsluitdijk 

aantrekkelijker te maken noemt de touroperator als belangrijkste goede toiletten en goede 

informatievoorziening bijvoorbeeld door informatiezuilen of een informatiecentrum. Interessant 

daarbij zou informatie/uitleg zijn over het zeeniveau. Omdat de hedendaagse toerist zoekt naar 

verhalen en beelden, past het verhaal van Hansje Brinker daar goed bij. 
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Invulling ‘onderzoekstabel’ 
 

De deelonderzoeken die door Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd en European Tourism Futures 

Institute zijn uitgevoerd moesten invulling geven aan onderstaande tabel:  

Doelgroep Huidige situatie  Toekomstige situatie  

 Kwantitatief Kwalitatief Kwantitatief 

Eigen inwoners Hoeveel inwoners 

wonen er in de 

omgeving van de 

Afsluitdijk?  

Welke beleving zoeken zij?  Hoeveel bezoekers (bewoners en 

toeristen) uit de regio kunnen 

worden verwacht bij een 

groeiende toeristisch-recreatieve 

aantrekkelijkheid van de 

Afsluitdijk? 

Toeristen aan de 

regio 

Hoeveel toeristen 

komen er in de regio’s 

rondom de Afsluitdijk? 

Welke beleving zoeken zij?  

Bezoekers aan de 

Afsluitdijk 

Hoeveel bezoekers 

komen er naar de 

Afsluitdijk? 

Wat is het profiel van de 

bezoekers aan de 

Afsluitdijk, en wat zijn hun 

motieven en wensen? 

Touringcar-

toeristen  

Hoeveel bezoekers 

komen er naar de 

Afsluitdijk per 

touringcar? 

Wat is het profiel van de 

bezoekers aan de 

Afsluitdijk die per 

touringcar komen, en wat 

zijn hun motieven en 

wensen dan wel die van 

de touroperators die de 

reizen verzorgen? 

Een voorzichtige schatting van de 

toe- of afname van het aantal 

bezoekers aan de Afsluitdijk dat 

per touringcar komt 

 

Hieronder gaan we in op de afzonderlijke cellen:  

1. Hoeveel inwoners wonen er in de omgeving van de Afsluitdijk? 

In de direct omliggende gemeenten (Súdwest Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon) wonen 

ongeveer 148.000 inwoners. Daarvan zijn er ongeveer 33.000 die tot de gele doelgroep 

behoren (de groep die we als primaire doelgroep voor de Afsluitdijk benoemd hebben).  

Nemen we een grotere regio (Kop van Noord-Holland, Noordwest en Zuidwest Fryslân), dan 

wonen daar ongeveer 979.000 inwoners, waarvan 193.000 tot de gele groep behoren. 

 

2. Hoeveel toeristen komen er in de regio’s rondom de Afsluitdijk? 

We kunnen dit helaas alleen op een iets groter schaalniveau bekijken. In 2013 bedroeg het 

totale aantal binnenlandse vakanties in de regio Noord-Holland Noord 767.000, waarvan 

500.000 toeristische vakanties en 267.000 vakanties op een vaste standplaats of eigen 

vakantiewoning. Op het vaste land van Fryslân vonden een 701.000 binnenlandse vakanties 

plaats, waarvan 491.000 toeristische vakanties en 210.000 vakanties op een vaste 

standplaats of eigen vakantiewoning. Daarvan vormt de gele groep aan de Friese kant 22% 

en aan de Noord-Hollandse kant 23%. 
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3. Welke beleving zoeken de inwoners en de toeristen? 

Dat verschilt uiteraard per doelgroep. Omdat zoveel onder de toeristen in de omgeving, de 

inwoners in omgeving en vooral op de Afsluitdijk zelf de gele groep omvangrijk is, stellen we 

in ons advies de gele doelgroep in de ontwikkelingen centraal. De plannen voor de Afsluitdijk 

die nu reeds gemaakt zijn, passen daar in principe prima in, mits de beleving ook 

daadwerkelijk aantrekkelijk wordt gemaakt voor de gele doelgroep.  

 

4. Hoeveel bezoekers komen er naar de Afsluitdijk? 

Geschat wordt dat de Afsluitdijk per jaar ongeveer 273.000 tot 337.000 bezoekers trekt. Voor 

een toelichting wordt verwezen naar de beantwoording van onderzoeksvraag 6. 

5. Hoeveel bezoekers komen er naar de Afsluitdijk per touringcar? 

Uit het gesprek met de beheerder van de lunchroom in het Monument komt naar voren dat 

ca. 25% van de bezoekers per touringcar komt. Gerelateerd aan de eerder genoemde 

bezoekersaantallen aan het Monument gaat het dan om ca. 46.500 bezoekers. Ze zijn vooral 

afkomstig uit Scandinavië, Spanje, Italië, Azië, Rusland en Israel. Vooral de Aziaten en Russen 

vormen een in omvang toenemende groep. Onder de respondenten op de Afsluitdijk is 2,5% 

dat met een touringcar kwam. 

 

6. Wat  is het profiel van de bezoekers aan de Afsluitdijk en wat zijn hun motieven en wensen? 

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording van 

onderzoeksvraag 6. 

 

7. Wat is het profiel van de bezoekers aan de Afsluitdijk dat komt per touringcar? 

De beheerder van de lunchroom in het Monument geeft aan dat het in de periode maart tot 

mei vooral Scandinaviërs zijn die de Afsluitdijk bezoeken tijdens hun reis van of naar de 

bloemencorso’s en de Keukenhof; in de periode juli tot eind september vooral Spanjaarden 

en Italianen die de Afsluitdijk meenemen in een reis door Europa; en Aziaten, Russen en 

Israëliërs die in kleine busjes van 12-15 personen verspreid door het hele jaar komen als 

onderdeel van een meerdaagse toer door Europa. De Scandinaviërs komen vooral voor een 

sanitaire stop en soms het kopen van een souvenirtje. Er wordt geen lunch gebruikt, koffie 

gedronken enz. Het betreft dus vooral ene functionele stop. De Spanjaarden en Italianen 

komen wel bewust naar de Afsluitdijk voor een bezoek en bekijken deze in de contact van 

een reis door Europa. De Aziaten, Russen en Israëliërs bezoeken de Afsluitdijk eveneens als 

onderdeel van een meerdaagse toer door Europa. De Europa-reizigers  zien in het algemeen 

alleen het westelijk deel en komen niet verder dan Breezanddijk. 

Wellicht heeft het te maken met de gekozen onderzoeksdagen, maar van de ondervraagde 

bezoekers was slechts een fractie die per touringcar kwam (2,5%). Bij Kornwerderzand zijn zij 

helemaal niet ondervraagd en bij het Monument 4%. Het gaat hierbij om 12 personen. Dat 

betekent dat op basis van de bezoekersenquête geen beeld kan worden verkregen van de 

touringcarreiziger. 
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8. Schatting van de toe- of afname van het bezoek aan de Afsluitdijk 

Als de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van de Afsluitdijk wordt vergroot door het 

realiseren van de daarvoor gemaakte plannen, dan is het aannemelijk dat het aantal 

bezoekers (bewoners en toeristen) dat afkomstig is de regio in een straal van 150 km bij het 

Monument groeit van  circa. 233.000 naar 268.000-291.000 en bij Kornwerderzand van circa 

54.000 naar 95.000-122.000. 

 

9. Schatting van de toe- of afname van het bezoek aan de Afsluitdijk per touringcar 

Omdat de touringcar-reizigers de Afsluitdijk gebruiken voor een functionele stop of deze 

bekijken als onderdeel van een toer door Europa, mag niet worden verwacht dat deze 

mensen snel weer zullen terugkomen. 25% van de respondenten (3 personen) heeft eerder 

een bezoek aan de afsluitdijk gebracht. ziet 91.7% van de 12 respondenten de Dijk als een 

toeristische attractie, 66.7% (8 respondenten) zeggen wel weer terug te willen keren, en 

75.0% (9 reizigers) zegt dat te willen doen als de Afsluitdijk toeristisch gezien aantrekkelijker 

wordt gemaakt. Ondanks de kleine aantallen geven de cijfers toch een signaal en lijkt een 

grote groep te willen terugkeren. Hoewel het niet bekend is of deze mensen dat opnieuw 

met een groepsreis zullen doen of wellicht in individueel verband. 

Er is wel een maar en dat is dat er touroperators nodig zijn om de mensen te vervoeren. Er is 

met één voor de Afsluitdijk belangrijke Nederlandse touroperator gesproken die de 

Afsluitdijk in haar programma heeft. Dit bedrijf geeft aan dat de teruglopende belangstelling 

het bedrijf heeft doen overwegen het bezoek in 2015 uit haar programma te schrappen. Hoe 

de belangstelling van kleine groepen die per mini-bus reizen zich zal ontwikkelen valt niet te 

voorzien, maar wel is het zo dat de belangstelling voor Nederland uit landen als Rusland en 

China waarschijnlijk zal toenemen (BRIC-landen), vanwege de snel rijker wordende 

middenklasse die de wereld wil ontdekken. De beheerder van de lunchroom in het 

Monument maakt hier al melding van. De laatste jaren toonden vooral Italianen nog 

interesse. Overigens valt het niet te verwachten dat het aantal functionele stops zal afnemen 

van touringcars die op weg zijn naar de bollenvelden en bloemencorso’s.  
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Bijlage 1 Illustraties ontwikkelrichtingen op basis van leefstijlen  
 

Uitwerking voorbeelden ontwikkelrichting het Monument  
Voor de ontwikkeling van het gebied rondom het Monument achten we een ontwikkeling voor de 

gele doelgroep het meest kansrijk. Hieronder schetsen we hoe een ‘gele ontwikkeling’ daar er uit zou 

kunnen zien. We focussen ons daarbij voornamelijk op de horeca, en gaan wat korter in op het 

Monument  zelf. Het gaat hieronder om illustratieve voorbeelden die passen bij de gele doelgroep. 

 

 

 

Consumentgroep ‘uitbundig geel’ 

Deze gasten zoeken graag de drukte, gezelligheid maar ook een prettige 

omgeving voor kinderen op. Ze zijn energiek, enthousiast, houden van 

spontane ontmoetingen en samen genieten. De inrichting is het liefst 

sfeervol en eigentijds en het menu geeft een ruime keuze. Het zijn vaak 

jonge gezinnen. 

 

Restaurantbeleving van ‘uitbundig geel’ 

 

De gele consument is op zoek naar sfeervol en eigentijds ingerichte restaurants. De gasten komen 

voor gezelligheid en vermaak en (spontaan) contact met anderen. Uit eten gaan is echt een ‘uitje’.  

Wat betreft de kaart en de gerechten zijn gele consumenten op zoek naar zintuigelijke prikkeling en 

verrassing. De horecaondernemer kan hierop bijvoorbeeld inspelen met ‘live cooking’, 

groepsgerechten (fondue, bbq, etc.) en een af en toe wisselende kaart. Toegankelijkheid van het 

personeel is erg belangrijk (bijvoorbeeld op de knieën bij de kinderen de bestelling opnemen). 

Uitbundig geel houdt ervan een praatje te maken en stelt aandacht voor de kinderen erg op prijs. 

 

 

 

 

Voorbeeld van een restaurantformule die de uitbundig gele groep kan aanspreken is een food plaza. 

Het gaat om actief rondlopen, veel keuze en diversiteit, goede kwaliteit (vers, of ter plekke bereid), 

veel zintuigelijk prikkeling (zien, horen, ruiken), voor ieder wat wils, eigentijds. Al deze aspecten zijn 

sterk gericht op de ‘gele’ restaurantbeleving.   
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Voorbeeld van een food plaza (www.centerparcs.nl).  

 

Ook high wine, high beer, fondue, steengrill, live cooking passen erg bij de ‘gele’ beleving. Deze 

eigentijds  vormen van dranken en gerechten zijn vaak gericht op groepen. 

Omdat de gele consument tevens bovengemiddeld geïnteresseerd is in activiteiten op of aan het 

water, zou een verbinding met het IJsselmeer een aantrekkelijke kunnen zijn voor de gele groep: een 

terras aan het water, een transparant eigentijds gebouw met uitzicht over het water, of de 

mogelijkheid om in het seizoen op een laagdrempelige manier van het water te genieten, via 

bijvoorbeeld een ‘Aquapark’.  

 

 
Voorbeeld van een gele manier van het genieten van het water: een Aquapark.  

 

 

http://www.centerparcs.nl/
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Het Monument voor de gele doelgroep 

Het Monument zelf is nu een statische beleving: men kan de toren beklimmen en heeft een uitzicht 

over de dijk en de weg. Verder kan men vanaf het Monument het informatiepaneel op het talud 

goed overzien. Voor de gele doelgroep is een sterkere beleving gewenst. De gele consument wil 

graag veel zintuigen benutten en het liefst ook zelf actief bezig zijn. Een illustratief voorbeeld van  

een ontwikkeling die past bij de voorkeuren van de gele consument: 

 

 

 

Het inzetten van ‘augmented reality’. De benedictijnse abdij in Cluny in Frankrijk was lange tijd het 

grootste christelijke gebouw ter wereld. Helaas is nog maar een 10e van het oorspronkelijke gebouw 

bewaard gebleven. Met behulp van moderne technieken krijgt de toerist de kans om het beeld van 

Cluny tijdens de middeleeuwen te vervolmaken. Bij de abdij zijn audiovisuele opstellingen geplaatst 

die de abdij in haar oorspronkelijke omvang weergeven. Ook op het Monument zouden dergelijke 

schermen geplaatst kunnen worden, waarbij de bezoeker bijvoorbeeld zou kunnen zien hoe de 

Zuiderzee eruitzag vóór of juist tijdens de aanleg van de Afsluitdijk. Voor de gele doelgroep is het 

daarbij aan te bevelen om de techniek ook echt interactief te maken, omdat de gele groep ook graag 

zelf actief bezig is.  

 

Uitwerking voorbeelden ontwikkelrichting Kornwerderzand  
Voor de ontwikkeling van het gebied bij Kornwerderzand achten we een ontwikkeling voor de gele en 

aqua doelgroep het meest kansrijk. Hieronder schetsen we hoe een gele en aqua ontwikkeling daar 

er uit zou kunnen zien. We focussen ons daarbij voornamelijk op het informatiecentrum. Het gaat 

hieronder om illustratieve voorbeelden die passen bij de gele en aqua doelgroep.  
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Informatievoorziening voor de gele doelgroep 

Informatie dient voor de gele doelgroep op een eigentijdse en interactieve manier te worden 

gebracht. Voor de gele groep is het van belang dat het hele gezelschap (veelal: het hele gezin) het 

naar de zin heeft. Het naspelen van de historie (‘living history’, met een duidelijke rol voor de 

kinderen) of een thematische avonturentocht zijn mogelijkheden om deze groep op een voor hun 

aansprekende manier informatie over te dragen. Een richting die erg aansluit bij de gele 

belevingswereld is informatie aan te bieden via beleving via een ´belevingscentrum´. De gele groep 

vindt het belangrijk om op zoek te gaan naar een eigentijdse beleving, en is op die wijze ontvankelijk 

om het verhaal te ontvangen. Een inspirerend voorbeeld met een historische raakvlakken met de 

Afsluitdijk is het Airborne Museum in Oosterbeek. In dit museum staat het verhaal van de 

geallieerden (en de plaatselijke bevolking die hen hielp) gedurende de slag om Arnhem centraal, 

waarbij het museum een ´experience´ biedt: via allerlei zintuigen (o.m. beeld, geluid) wordt de 

bezoeker ondergedompeld in de geschiedenis, waardoor je het gevoel hebt de geschiedenis bij wijze 

van spreken echt mee te maken. Op soortgelijke wijze zou het verhaal in de meidagen van 1940 

centraal kunnen staan.  

 

 

De beleving in het Airbornemuseum ondergaan (foto: Airbornemuseum ‘Hartenstein’)     

 

Ander voorbeeld van een voorziening die tevens aantrekkelijk is voor de gele doelgroep is het 

Spoorwegmuseum in Utrecht. Het spoorwegmuseum is echt gericht op gezinnen met kinderen en 

biedt verschillende ‘belevingen’, De uitstraling is uitbundig, met bijvoorbeeld theatervoorstellingen 

voor kinderen, de nieuwe multimediale ‘Vuurproef’, de ‘Stalen Monsters’ (waarin de gast in een klein 

treinwagentje in een soort ‘achtbaan’ langs allerlei locomotieven, in het donker). De nadruk ligt meer 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Airborne_Experience_(Airborne_Museum_'Hartenstein').jpg
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op de beleving, dan op de ‘kale’ informatie. Het museum organiseert ook speciale themadagen of 

weekenden, zoals het Thomas de treinweekend. De gele doelgroep waardeert de gerichtheid op de 

hele familie, de uitbundigheid en het gebruik van allerlei multimediale voorzieningen. De website is 

eigentijds, maakt gebruik van veel beelden en geeft een duidelijke link naar sociale media.  

 

 

           

 

 

Informatievoorziening voor de aqua groep 
De aqua consument is geïnteresseerd in het verhaal en het functioneren van de dijk en zoekt dus 

vooral veel achtergrondinformatie. Omdat de aqua doelgroep heel bewust met haar tijd probeert 

mee te gaan, mag dat op een eigentijdse manier worden gebracht, waarbij tegelijkertijd geldt dat het 

ook weer niet té technisch moet worden. Voor de aqua consument zou het informatiecentrum een 

prima plek kunnen zijn om op, bijvoorbeeld aan de hand van interactieve panelen met veel 

historische beelden, het verhaal van de dijk tot zich te kunnen nemen. Het persoonlijke contact met 

iemand die de bezoeker meer achtergrondinformatie kan geven over het gebied wordt door de 

ingetogen aqua doelgroep zeer gewaardeerd.  

Een voorbeeld van een informatiecentrum dat mede aantrekkelijk is voor de aqua doelgroep is het 

Keringhuis nabij Hoek van Holland. Naast één van de armen van de Maeslantkering, de grootste 

beweegbare stormvloedkering ter wereld, ligt educatiecentrum het Keringhuis. Het Keringhuis geeft 

de bezoeker meer informatie over o.a. het Nederlandse waterbeleid, N.A.P., duinen, dijken en 

polders en de watersnoodramp. Het Keringhuis is echt gericht op informatieoverdracht en dat doet 

op verschillende wijzen: een film over onder meer de werking van de Maeslantkering, 

informatiepanelen, geografische kaarten en een aantal interactieve delen, waar onder meer 

zichtbaar wordt wat de werking van de waterkering voor effect heeft op de bescherming van het 

Nederlandse achterland. Voor de aqua doelgroep is het Keringhuis een aantrekkelijk 

informatiecentrum, omdat het centrum de mogelijkheid geeft tot echte verdieping, via veel 

achtergrondinformatie, op een eigentijdse wijze gebracht. Ook biedt het centrum de mogelijkheid tot 

een rondleiding, waarmee de aqua bezoeker zich nog verder kan verdiepen in alle informatie, op een 

persoonlijke wijze. 

Een voorbeeld van het gebruik van interactieve en moderne technieken is het ‘watervertelplein’: De 

invloed van hoog water, storm, regen en droogte op de breedte van de rivieren wordt gesimuleerd 

met LED verlichting onder een glazen vloer. Animaties op het projectiemeubel verhalen over de 

maatregelen die genomen worden. Een draaiende ventilator, een grote straalkachel, een werkend 

model van de waterkering en audio versterken de ervaring. 
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Het ‘watervertelplein’ in het Keringhuis (foto: Flink Productrealisatie).  

 

 

 

 


