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1.

Inleiding

ARCADIS gaat voor gemeente De Ronde Venen de herziening van het bestemmingsplan
plassengebied uitvoeren. Belangrijke aanleiding voor de herziening van het plassengebied is dat de
gemeente op zoek moet gaan naar een nieuw verdienmodel voor het beheer van het gebied,
waaronder de legakkers. De gemeente ziet een belangrijke rol weggelegd voor de vrijetijdseconomie,
die als een belangrijke drager voor het gebied zou kunnen fungeren, en extra inkomsten zou kunnen
genereren voor het beheer van het gebied, bijvoorbeeld via pacht of verkoop van delen van het
gebied.
De ladder voor duurzame verstedelijking is een belangrijke aanleiding om de nut en noodzaak van
toeristische ontwikkeling goed te onderbouwen. Mede daarom heeft ARCADIS heeft het Bureau voor
Ruimte & Vrije Tijd, als vaste samenwerkingspartner en specialist in het vrijetijdsdomein, gevraag het
deelonderzoek over de vrijetijdseconomie op zich te nemen.
Ons onderzoek levert dus een bouwsteen op in het grotere geheel. Het betreft een quick scan naar
kansrijke invullingen voor toeristische ontwikkeling in het plangebied.

Aanpak van het adviestraject
De aanpak om te komen tot een advies (ontwikkelrichting) is gebaseerd op een viertal bouwstenen,
vraag, aanbod, randvoorwaarden en stakeholders, zie hieronder in figuur 1.

2. Huidige aanbod
- Type
(sector)
- Leefstijl

Ontwikkelrichting
(kansrijke invulling
vrijetijdseconomie)

3. Randvoorwaarden
vanuit locaties

1. Vraag;
- Recreanten;
- Toeristen;

4. Input stakeholders

Figuur 1: vier bouwstenen om te komen tot een ontwikkelrichting voor de vrijetijdseconomie van de Ronde
Venen.

We zetten bestaand aanbod en de vraag hiernaar tegen elkaar af en vertalen deze met de overige
bouwstenen naar kansrijke invullingen voor toeristische ontwikkeling in het plangebied. Dit
onderzoek en advies dient als input voor de eerste fase van uw traject om te komen tot een
bestemmingsplan voor het plassengebied. NB het betreft hier een quick scan naar de kansrijkheid, en
geen nader uitgewerkte business cases voor individuele ontwikkeling en/of uitwerking van potentiële
financiële opbrengsten voor het gebied.
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Toepassen van Leisure Leefstijlen
In dit advies maken wij gebruik van een doelgroepenbenadering voor recreanten en toeristen, de
Leisure Leefstijlen. Er is in de provincie Utrecht al het nodige onderzoek gedaan naar deze Leisure
Leefstijlen en dit geeft zeer bruikbare handvatten om uw vragen mee te beantwoorden. De Leisure
Leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten op basis van psychologische en
sociologische kenmerken. Zowel voor dagrecreatie als verblijfsrecreatie zijn zeven belevingswerelden
onderscheiden. Onderstaand vindt u het figuur voor de dagrecreatie. De percentages in de figuur
geven het aandeel van de Nederlandse bevolking met deze leefstijl weer. De vertegenwoordiging van
deze leefstijlen in de gemeente Ronde Venen, de regio (20 km rondom), maar ook de bezoekers aan
het plassengebied en de toeristen (die verblijven), lichten wij toe in hoofdstuk 2.

Hieronder staan een korte beschrijving van het profiel van elke leefstijl:

Uitbundig geel

Gezellig lime

Rustig groen

Ingetogen aqua

Dit zijn echte levensgenieters. Ze houden van samen met anderen actief en sportief recreëren.
Ze zoeken graag de gezellige drukte op, recreëren is lekker eten en drinken, genieten en leuke
dingen doen.
Recreëren is lekker vrij zijn, tot rust komen en ontspannen. Ze zijn gericht op het eigen gezin en
de directe leefomgeving. Het gemiddeld inkomen ligt wat lager en ze zijn prijsgevoelig. Een
braderie of rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen.

Dit zijn rustige recreanten. Ze hebben geen grote wensen, houden van privacy en rust. Ze willen
de drukte vermijden en gaan daarom dus niet graag naar evenementen en grote attracties. In
de eigen omgeving is genoeg moois te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen.
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
Dit zijn rustige, geïnteresseerde recreanten. Ze zijn op zoek naar het verhaal van de regio en
streek. Duurzaamheid spreekt hen sterk aan. Ze zoeken inspirerende activiteiten, vooral gericht
op natuur en cultuur(historie). Ze gaan vaak actief en samen met partner op stap.
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Ondernemend
paars

Deze leefstijl laten zich graag verrassen en inspireren. Nieuwe dingen zien, ontdekken en
beleven. Het gewone is vaak niet goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur,
activiteit en sportiviteit, maar ook ontspannen in de sauna.

Stijlvol en luxe
blauw

Zelfverzekerde recreanten die vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle
ontspanning verdienen. Zakelijk en intelligent. Houden van stijl en klasse, meer gericht op
exclusievere vormen van recreatie. Recreëren is ontspanning en afstand nemen van de
dynamiek van alledag. Actief sporten en aandacht besteden aan het sociale netwerk (ons soort
mensen).

Creatief en
inspirerend
rood

Deze leefstijl is creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze bewegen zich
graag buiten de gebaande paden. Recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning ook het
zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.

6

2.

Leefstijlen van de inwoners en bezoekers van De Ronde Venen

Het is van belang om te weten wie er potentieel gebruik kan maken van de vrijetijdsvoorzieningen
in het onderzoeksgebied. We kijken hiervoor naar de ‘leefstijlkleuring’ van de inwoners van de
gemeente De Ronde Venen en de omliggende regio en de kleuring van de toerist aan de provincie
Utrecht. De specifieke kleuring van de bezoekers aan de Vinkeveense Plassen is ook bekend. Die
beschrijven we echter in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1.

2.1

Leefstijlprofiel van inwoners van gemeente De Ronde Venen en omliggende regio

Welke leefstijlen zijn er in de gemeente De Ronde Venen en in de regio daaromheen te vinden? Voor
de kleuring van de inwoners kijken we naar twee schaalniveaus:
1.
2.

de inwoners op lokaal niveau (de gemeente De Ronde Venen zelf)
de inwoners op regionaal niveau (de gemeenten waarin de belangrijkste kernen binnen
een straal van 20 kilometer, hemelsbreed, van de Vinkeveense plassen liggen1), zie
onderstaand kaartje.

Figuur 2.1: de regio rondom De Ronde Venen met het aantal inwoners per gemeenten, afgerond op 1.000.

Op gemeentelijke schaal zijn hiervoor data beschikbaar, waarmee op straatniveau bekend is waar
welke leefstijlen wonen. We geven op het kaartje hieronder (figuur 1) de gegevens voor de

1

We moeten gemeentegrenzen hanteren, omdat deze gegevens alleen op gemeenteniveau beschikbaar zijn.
Het betreft de gemeenten die op figuur 3.1 zichtbaar zijn.
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gemeente weer. Het is goed om te beseffen dat op het kaartje (alleen) de meest dominante
leefstijlkleur zichtbaar is. Het is dus goed mogelijk dat in een ‘aqua’ straat bijvoorbeeld ook ‘gele’ of
‘rode’ mensen kunnen wonen. Het is bij de analyse dus ook van belang de achterliggende data te
gebruiken en niet alleen het kaartbeeld.

Figuur 2.2: Leefstijlverdeling inwoners gemeente De Ronde Venen, ter indicatie. Een stip betekent een
postcode-6 gebied (niveau van de straat = ca. gem 17 huishoudens). Let dus op: alleen de dominante
leefstijl(kleur) per postcodegebied staat aangegeven. Er kunnen onder een lime stip ook bijv. gele of rode
mensen wonen. In de cijfermatige profielen wordt hiermee ook rekening gehouden.

De achterliggende data zijn weergegeven in onderstaande figuur. Daarbij geven we niet alleen de
gegevens van de gemeente De Ronde Venen weer, maar ook de eerder beschreven omliggende regio
en het Nederlands gemiddelde.
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Vraaganalyse Vinkeveense plassen
100%
90%

11%
ondernemend

17%
ondernemend

80%

14% stijlvol

7% stijlvol

70%
60%

20%
ingetogen

22%
ingetogen

50%

10% rustig

13% rustig

40%

18%
gezellig

30%
20%
10%
0%

9%
ondernemend

9% stijlvol
17%
ingetogen
16% rustig

24%
gezellig

15%
gezellig

22%
uitbundig

16%
uitbundig

5% creatief

10% creatief

6% creatief

Ronde Venen

Regio

Nederland

18%
uitbundig

Creatief en Inspirerend Rood

Uitbundig Geel

Gezellig Lime

Rustig Groen

Ingetogen Aqua

Stijlvol en Luxe Blauw

Ondernemend Paars

Figuur 2.3: Verdeling leefstijlprofielen inwoners De Ronde Venen en de regio afgezet tegen Nederland. Bij
‘omliggende gemeenten’ is ook De Ronde Venen zelf in de analyse meegenomen.

Het is belangrijk te beseffen dat de omvang van de bevolking tussen de gemeente De Ronde Venen
en de gehele regio zeer sterk verschilt. Zo wonen er in de gemeente De Ronde Venen 42.642
mensen2 en staat 1% dus voor 426 mensen. De totale regio heeft maar liefst 1.876.678 inwoners en
daar staat 1% dus voor 18.767 inwoners (bijna de helft van de inwoners van de gemeente De Ronde
Venen). De steden Amsterdam en Utrecht nemen een groot aantal van de inwonersaantallen voor
hun rekening.
We kunnen op basis van deze gegevens een drietal conclusies trekken:

2



De uitbundig gele en ingetogen aqua leefstijlen vormen op lokaal niveau de grootste
groepen, gevolgd door lime en op enige afstand blauw. De kleinste groepen zijn creatief en
inspirerend rood, avontuurlijk paars en rustig groen.



Op regionaal niveau is het beeld gedeeltelijk hetzelfde, en ook hier zien we dat de ingetogen
aqua groep de grootste groep is. Hier valt plotseling op dat ook de avontuurlijk paarse groep
relatief groot is (de tweede in omvang). De kleinste groep vormt blauw.



Opvallend ten opzichte van het Nederlands gemiddelde is dat zowel op lokaal als regionaal
niveau de ingetogen aqua groep relatief ook nog eens een hele grote groep vormt. Voor met
name de gezellig lime leefstijl zien we dat deze juist aanzienlijk minder voorkomt dan
gemiddeld in Nederland, zowel in de gemeente zelf als in de groter regio.

Bron: bevolkingsregister CBS Statline, gegevens van januari 2015
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2.2

Op regionaal niveau zien we dat de avontuurlijk paarse groep en creatief en inspirerend rode
groep sterk oververtegenwoordigd zijn. Deze oververtegenwoordiging is vooral in de grote
steden te vinden, maar ook bijvoorbeeld in het Gooi. Stijlvol en luxe blauw is juist sterk
ondervertegenwoordigd in de regio, vooral binnen Amsterdam.

Leefstijlprofiel van de Nederlandse toerist in de provincie Utrecht

Voor de kleuring van de verblijfstoeristen aan de regio moeten we naar een groter schaalniveau
kijken dan de gemeente de Ronde Venen alleen. De leefstijlgegevens van toeristen zijn via de
koppeling van het Continue Vakantie Onderzoek aan het leefstijlonderzoek beschikbaar. We
beschikken helaas alleen over betrouwbare gegevens op het niveau van de gehele provincie Utrecht.
Dat betekent dat we voorzichtig moeten zijn met het doen van uitspraken. We beschouwen de
gegevens dan ook als een voorzichtige indicatie. Let op: Ook Amsterdam is erg relevant als het gaat
om toeristische bezoekers om je qua dagarrangementen en dagtoeristen op te richten. Dit gaat
echter over verblijven (overnachten), vandaar dat we dus de bezoekers aan Utrecht nemen, die hier
daadwerkelijk overnachten. In de analyses (vraag en aanbod: zie hoofdstuk 4) is ook de ‘kleur’ van
het aanbod zeer sturend en bepalend voor de ontwikkelrichting. Dat we over een ‘globaal’ profiel
van de verblijfstoerist beschikken is dus voor het uiteindelijke advies minder storend.

Toeristen aan de provincie Utrecht
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

5,0% sportief

8,3% sportief

16,4% comfort

10,4% comfort

15,4% rustig

50,0%

13,5% rustig

40,0%

11,6% gezellig

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

14,9% ingetogen

21,2% ingetogen

17,5% gezellig

24,4% uitbundig

24,8% uitbundig

7,0% cultureel

8,6% cultureel

Prov Utrecht

Nederland

Cultureel en Inspirerend Rood

Uitbundig Geel

Gezellig Lime

Rustig Groen

Ingetogen Aqua

Comfort en Luxe Blauw

Avontuurlijk en Sportief Paars

Figuur 2.4: Leefstijlprofielverdeling van Nederlandse verblijfstoeristen in de provincie Utrecht. NB: De
buitenlandse toerist is in deze analyse niet opgenomen, omdat hier geen gegevens van bekend zijn. Voor de
verblijfsrecreatie wordt een vergelijkbare segmentatie gehanteerd, maar zijn de groepen in Nederland qua
omvang verschillend met die van de dagrecreatie.

Wat opvalt is het volgende:


De grootste groepen in de provincie Utrecht vormen de uitbundig gele en ingetogen aqua
consument. De kleinste groepen vormen de paarse en rode doelgroepen.
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2.3

De aqua groep is daarbij sterk oververtegenwoordigd in de provincie. Dat geldt ook voor de
blauwe consument. De lime groep is juist sterk ondervertegenwoordigd. Dat geldt in mindere
mate ook voor de paarse, rode en groene consumenten.

De Buitenlandse toerist nader bekeken

Het Leisure Leefstijlen model is geënt op de binnenlandse toerist. Alhoewel die groep ook bij de
Vinkeveense Plassen de grootste is, is ook de buitenlandse markt van belang. Helaas beschikken we
over veel minder gedetailleerde informatie op regioniveau. Het belang van de buitenlandse toerist
blijkt ook uit de signalen van een aantal ondernemers tijdens het onderzoek, die (gedeeltelijk)
aangeven ook buitenlandse gasten te ontvangen.

2.3.1 Amsterdam bezoeken, Holland zien
De buitenlandse toerist zou voornamelijk interessant kunnen zijn door de nabijheid van Amsterdam.
Amsterdam heeft als stad te maken met een enorme en groeiende stroom toeristen van over de
gehele wereld. Dat leidt met enige regelmaat tot discussie over de draagkracht van de stad voor
zoveel toeristen. Mede daarom is enige tijd geleden door de samenwerkende gemeenten in de
Metropoolregio het initiatief genomen voor de campagne Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Deze
campagne, die momenteel door Amsterdam Marketing wordt uitgevoerd, probeert de bezoeker aan
Amsterdam te verleiden om de wijdere regio rondom Amsterdam in te trekken, naar de bekende
trekkers zoals de Hollandse Iconen Zaanse Schans en Marken, maar ook bijvoorbeeld Zandvoort
(Amsterdam Beach) en Flevoland (New Land). De Vinkeveense Plassen nemen hierin op dit moment
nog een zeer bescheiden plek in. Op onderstaande kaart, die toeristen kunnen downloaden of bij een
toeristeninformatiepunt kunnen meenemen, zijn de Vinkeveense Plassen weergegeve als de ‘Leisure
Lakes’. Al met al biedt dat in onze ogen voldoende aanknopingspunten om ook de buitenlandse gast
eens serieus onder de loep te nemen.
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2.3.2 Buitenlandse bezoekers Metropoolregio Amsterdam
In 2012 heeft Amsterdam Marketing een onderzoek laten uitvoeren naar de bezoekers aan de
Metropoolregio Amsterdam3. Vanuit kwantitatief oogpunt is de waarde van het onderzoek, zeker als
het gaat om verblijfstoeristen, wat minder waardevol. In totaal zijn 3.196 interviews afgenomen
(onder Nederlandse én buitenlandse bezoekers), waarvan 19% onder verblijfstoeristen. Daarnaast
heeft het onderzoek niet plaats gevonden onder bezoekers aan Vinkeveen of één van de andere
plassengebieden rondom Amsterdam. Dat maakt dat we met de nodige voorzichtigheid naar de
resultaten moeten kijken. Een aantal relevante uitkomsten4:


De buitenlandse hoofdmarkten voor de regio worden gevormd door (voornamelijk)
Duitsland, Groot Brittannië en de Verenigde Staten, maar de groep is over het algemeen erg
divers. Daarbij geldt dat de Duitser weer voornamelijk in de kustregio in het onderzoek naar
voren kwam.



De nabijheid tot Amsterdam heeft voor 65% van de buitenlandse bezoeker in meer of
mindere mate een rol gespeeld bij de keuze voor een bezoek aan een plaats of attractie in de
metroolregio. We kunnen dus concluderen dat de ligging van de Vinkeveense Plassen gunstig
is om buitenlandse bezoekers te trekken.

3

Dit onderzoek wordt momenteel herhaald, maar de resultaten zijn nog niet bekend.
Uiteraard kunnen we hier geen volledige weergave van het rapport geven. Het rapport is in te zien via de
volgende link: http://issuu.com/iamsterdam/docs/bo_metropool_amsterdam_2013

4
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Waterrecreatie is voor ongeveer 5% van de Europese bezoeker de belangrijkste bezoekreden
aan de regio Amsterdam. Voor niet-Europeanen is deze reden aanzienlijk minder belangrijk
(minder dan 2%). Zoomen we verder in op de ‘Amsterdambezoeker die ook de regio ingaat’
(m.a.w. het regiobezoek wordt in combinatie met het bezoek aan de stad, als hoofdreden,
gedaan), dan vormt waterrecreatie een bijna verwaarloosbaar motief. NB dit kan mede
beïnvloed zijn door de onderzoekslocaties (er werden geen respondenten bevraagd in de
typische watersportgebieden, zoals de Vinkeveense of Lossdrechtse plassen).

We kunnen hieruit concluderen dat de nabijheid tot Amsterdam zeker een kans biedt voor de
Vinkeveense Plassen om buitenlandse toeristen te trekken. Tegelijkertijd moeten we er ook bij
aantekenen dat de watersport geen grote rol speelt in de keuze voor een bezoek aan de regio, en al
zeker niet voor een uitstapje van toeristen die eigenlijk de stad Amsterdam bezoeken. We moeten de
verwachtingen dan ook temperen. De grootste interesse in de waterrecreatieve gebieden komt van
de Europese buitenlandse bezoeker. Vooral de Duitser is in dat oogpunt van belang en mogelijk, in
veel mindere mate, bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk.

2.3.3 Profilering van de buitenlandse bezoeker door het NBTC
Het NBTC heeft in 2014 de buitenlandse bezoeker aan geheel Nederland opnieuw onderzocht. Ook
daaruit blijkt dat Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste herkomstlanden zijn5. Vooral
in de Duitse markt is groei zichtbaar, maar het NBTC spreekt in haar toekomstverwachting uit dat
deze groei nog zeer beperkt zal zijn.
Vanwege het belang van de Duitse en Britse toerist gaan we wat nader op deze twee groepen in.
Vervolgens bespreken we ook nog de Chinese toerist, vanwege de recente media-aandacht door de
sterke groei in het aantal bezoekers:
De belangrijkste eigenschappen van de Duitse toerist aan Nederland:
 Nederland is een populair vakantieland en staat op de vijfde plaats van buitenlandse
bestemmingen van Duitsers. Voor korte vakanties (1-3 dagen) staat Nederland zelfs op de
derde plaats. De nabijheid en bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol.
 De Duitse gast is er relatief seizoensafhankelijk. 30% van de Duitse bezoek Nederland in het
tweede kwartaal, 37% derde kwartaal.
 De Duitser is gefocust op de kust. 36% van de vakanties worden daar doorgebracht. Zo’n 12%
van de Duitse bezoeker komt voor de watersportgebieden (NB landelijk, dus ook naar
bijvoorbeeld de Friese Meren of de Zeeuwse binnenwateren).
 80% van de Duitsers komt met de auto naar Nederland, wat de afhankelijkheid van het
openbaar vervoer relatief laag maakt.
 Gezinnen met kinderen, die voornamelijk wat jonger zijn, vormen de belangrijkste doelgroep
onder de Duiters
 De Duitser komt vooral uit Noordrijn-Westfalen.
 Duurzaamheid is voor de Duitse toerist steeds belangrijker aan het worden.

5

Ook de Belgische bezoeker komt prominent naar voren in dit onderzoek, maar die laten we, gezien het
onderzoek van Amsterdam Marketing die we in de vorige paragraaf behandelden, buiten beschouwing.
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De belangrijkste eigenschappen van de Britse toerist aan Nederland:
 De Britse gast bezoekt vooral de steden (Amsterdam!) en komt vooral per vliegtuig. Slechts
10% van de Britten komt per auto, wat de afhankelijkheid van het openbaar vervoer (of
huurauto’s) relatief groot maakt.
 De Britse gast is relatief minder afhankelijk van het seizoen en bezoekt Nederland jaarrond.
 De Britse toerist beschouwt Nederland vooral als een bestemming dat geschikt is voor
kortere vakanties.
Nader ingezoomd op de Chinese toerist aan Nederland:
In de media zijn steeds vaker berichten te horen over de groeiende markt toeristen vanuit China, die
bijv. tussen 2013 en 2014 een groei liet zien van 15% en de verwachting is dat deze groei aanhoudt.
Ook op de Vinkeveense plassen zijn af en toe Chinese toeristen zichtbaar. Dat roept in het gebied de
vraag op welke kansen deze groeiende groep toeristen biedt voor het plassengebied. Een aantal
belangrijke gegevens:









In 2014 overnachtten 249.000 Chinese bezoekers in Nederland. Ter vergelijking: voor Duiters
(3,5 miljoen) en Britten (1,7 miljoen) zijn deze aantallen aanzienlijk hoger.
41% van de Chinese bezoeker is een toerist, de overige bezoekers zijn ‘zakelijk’ of komen
voor een ander doel naar Nederland
Maar liefst 41% van de Chinees overnacht in Amsterdam. De bezoekersduur is met ongeveer
5 nachten relatief kort, maar de bestedingen zijn relatief hoog. 3- en 4-sterrenhotels zijn het
meest populair.
De belangrijkste activiteiten zijn funshoppen, een wandeling maken, steden bezoeken en
een museum bezoeken.
Vooral interessant is het groeipotentieel. De verwachting van het NBTC is dat de groei van
het aantal Chinese toeristen fors doorzet en leidt tot een bezoekersaantal van 835.000 in
2025. Dat is ruim drie keer zo veel als nu het geval is.
Een ander voordeel van de Chinese toerist is dat deze ook graag Nederland in de lente
bezoekt, wanneer het in veel gebieden nog relatief rustig is.

Bezoeken buiten Amsterdam lijken zich vooral te richten op het ‘authentieke Nederland’: natuurlijk
de iconen als de Zaanse Schans en de bloembollenstreek, maar ook Giethoorn trekt steeds meer
Chinese bezoekers en ook andere regio’s proberen steeds meer Chinese bezoekers te trekken. De
ervaring in Giethoorn leert dat het trekken van Chinese toeristen een duidelijke aanpassing vergt,
onder andere:






Goede openbaar-vervoerverbinding (NB op dit moment bevindt Vinkeveen zich niet op de
OV-kaart van Amsterdam Marketing, zie boven!)
Aangepaste fietsen (kinderfietsen vanwege de lengte)
Ruimte voor grote koffers op de kamer, noodle-cookers op de kamer
Persoonlijke benadering
Rekening houden met de taalbarrière: omdat veel Chinezen geen Engels spreken is een
vertaling naar het Chinees een grote pré
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Kortom: de Chinese markt is op dit moment nog relatief klein, maar kent groei-kansen, als de
ondernemers in een regio écht voor gaan. Daarbij is het wel van belang te beseffen dat veel regio’s
met interesse kijken naar deze groeimarkt. Het vergt dus ook volharding en een lange adem.
Werken met leefstijlgroepen
Het NBTC werkt met een andere segmentatiemodel, gebaseerd op het Mentality Model van
Motivaction:

Het Mentality model vertaald naar persona’s in de marketing van het NBTC6.
Zowel de Duitser als de Brit kan volgens dit model worden ingedeeld. Van de belangrijkste
bezoekersgebieden (bijvoorbeeld de kust, maar ook de stad Amsterdam) weten welke leefstijlen daar
voornamelijk geïnteresseerd in zijn. Voor overige gebieden, zoals watersportgebieden, zijn daarover
geen data beschikbaar. Helaas kunnen we dan ook geen vertaling maken van de Duitse of Britse gast
naar specifieke leefstijl-gerichte vakantie- of vrijetijdswensen als het gaat om de Vinkeveense
Plassen.
Vertaling naar Leisure Leefstijlen
Om bovenstaande reden gaan we ervan uit dat de huidige beleving (beschreven in hoofdstuk 3,
waarin we het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen op en rondom de Vinkeveense Plassen hebben
beschreven, ook leidend kan zijn voor de aantrekkingskracht op buitenlandse gasten. Daarvoor
moeten we eerst een (voorzichtige!) vergelijking maken tussen de leefstijlsegmentatie zoals het
NBTC die voor de buitenlandse gast hanteert, en die van de Leisure Leefstijlen. Dat doen we in
onderstaande tabel7

6

Het model is gebaseerd op twee hoofdvariabelen: status (van laag naar hoog, beneden naar boven) en
waarden (van traditioneel naar postmodern, van links naar rechts)
7
NB deze vergelijking is enkel een inschatting op basis van de beschreven kenmerken. Er is in geen enkel
brononderzoek ooit de directe koppeling gelegd tussen de beide segmentatie-modellen.
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Leefstijl
Creatief en inspirerend rood

Lijkt het meeste op Nora

Uitbundig geel

Lijkt het meeste op Peter

Gezellig lime

Lijkt het meeste op Peter

Rustig groen

Lijkt het meeste op Mary

Ingetogen aqua

Lijkt het meeste op Paul of Mary

Comfort en luxe blauw

Lijkt het meeste op Paul

Sportief en avontuurlijk paars

Lijkt het meeste op Michael

Bij marketinggerichte inspanningen op de buitenlandse consument kan bovenstaand schema van
belang zijn, omdat het NBTC via ‘paspoorten’ ook inzicht geeft in welke elementen voor deze
leefstijlgroepen vooral van belang zijn8.

2.4

Samenvatting

Qua inwoners:
 De uitbundig gele en ingetogen aqua leefstijlen vormen op lokaal en regionaal niveau de
grootste groepen. Op regionaal niveau is ook de paarse groep groot.
 Opvallend ten opzichte van het Nederlands gemiddelde is dat zowel op lokaal als regionaal
niveau de ingetogen aqua groep relatief ook nog eens een hele grote groep vormt. Op
regionaal niveau zien we dat de avontuurlijk paarse groep en creatief en inspirerend rode
groep sterk oververtegenwoordigd zijn. Deze oververtegenwoordiging is vooral in de grote
steden te vinden, maar ook bijvoorbeeld in het Gooi.
Qua binnenlandse toeristen
 De grootste groepen in de provincie Utrecht vormen de uitbundig gele en ingetogen aqua
consument.
 De aqua groep is daarbij sterk oververtegenwoordigd in de provincie. Dat geldt ook voor de
blauwe consument.
Qua buitenlandse toeristen
 De nabijheid tot Amsterdam biedt zeker kansen voor de Vinkeveense Plassen om
buitenlandse toeristen te trekken.
 Echter, watersport speelt geen grote rol speelt in de keuze voor een bezoek aan de regio (ca.
5% van de Europese bezoekers), en al zeker niet voor een uitstapje van toeristen die eigenlijk
de stad Amsterdam bezoeken. De grootste interesse in de waterrecreatieve gebieden komt
van de Europese buitenlandse bezoeker. Vooral de Duitser is in dat oogpunt van belang en
mogelijk, in veel mindere mate, bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Chinezen en andere
aziaten zijn een interessante groeimarkt.

8

Zie http://nbtc.nl/nl/homepage/hollandmarketing/marketingstrategie/doelgroepen.htm
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3.

Het toeristisch – recreatieve aanbod in het plassengebied

In dit hoofdstuk bekijken we het toeristisch - recreatieve aanbod in de gemeente Ronde Venen, of
specifieker het plassengebied. De gemeente Ronde Venen is voor velen bekend om de Vinkeveense
plassen en de watersportmogelijkheden. We bekijken in dit hoofdstuk ook de aanbieders op het
gebied van verblijfsrecreatie en horeca. De omvang en het type aanbod staat in paragraaf 3.1
beschreven, in paragraaf 3.2 geven we aan voor welke leefstijlconsumenten het aanbod vooral
aantrekkelijk is. In paragraaf 3.3 geven we tot slot een korte impressie van de recreatieve activiteiten
in het plassengebied. Het gaat om het varen, de strandbeleving, de landjes, etc. en vertalen deze
beleving naar aantrekkelijkheid voor leefstijlconsumenten.

3.1

Het aanbod naar type voorzieningen

Het gaat in totaal om 35 bedrijven. Omdat ze vaak meerdere type aanbod hebben (hotel – restaurant
of jachthaven – restaurant) komen we in totaal op 46 functies verdeeld over drie categorieën:
1. Verblijfsrecreatie: We hebben in totaal 18 bedrijven in het onderzoek meegenomen9:
 Hotel, motel, B&B’s, hostel (8)
 Campings, incl. verhuur vakantiehuizen (7)
 Groepsaccommodatie (1)
 Overig - verhuur landjes en verhuur vakantiehuizen / appartementen (2)
 Bungalowparken (0)
2. Horeca: We hebben 12 restaurants in ons onderzoek meegenomen. Dit is niet het gehele
horeca-aanbod, omdat er ook nog een café is (Twee Heertjes) en snackbars, lunchrooms etc.
niet zijn meegenomen. De restaurants kunnen soms gecombineerd zijn met een hotel, of in
een jachthaven zijn gesitueerd.
3. Watersport10: We hebben 17 bedrijven in de categorie watersport. Hiervan is de volgende
onderverdeling te maken:
 Jachthavens / rondvaarten (12)
 Duikcentra (3)
 Actieve watersport, zoals SUPpen (2)

3.2

De aantrekkelijkheid van het aanbod voor leefstijlconsumenten

Op welke leefstijlen heeft het toeristisch-recreatieve aanbod in gemeente De Ronde Venen de
meeste aantrekkingskracht? Om hier achter te komen hebben we het aanbod, oftewel de toeristischrecreatieve voorzieningen in de gemeente, ‘gekleurd’. Met ‘kleuren’ bedoelen we: aangeven op
welke leefstijlconsumenten de voorziening de meeste aantrekkingskracht uitoefent. De kleuring is
gebaseerd op een werkwijze waarin we de volgende drie methoden in combinatie hebben ingezet:
1. Bezoek website;
2. Bezoek aan de voorziening, inclusief een gesprek met de ondernemer en/of het personeel

9

De verhuur van losse vakantiehuizen wordt af en toe gecombineerd met de een andere verblijfsfunctie.
In jachthavens kan ook worden overnacht, we delen deze voorzieningen toch apart in omdat we van
ondernemers hebben vernomen dat dit zeer summier gebeurd.
10
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3. In aanvulling op bovenstaande: inzet doelgroepentest horeca per mail11.
Het resultaat van deze stappen is een expert judgement van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en
geeft aan op welke leefstijlen het aanbod met name aantrekkingskracht heeft. Dit oordeel hoeft niet
noodzakelijkerwijs overeen te komen met het leefstijlprofiel van de daadwerkelijke bezoeker aan de
voorziening.

3.2.1 De aantrekkelijkheid van het aanbod voor leefstijlconsumenten - voorbeelden
Om te schetsen welke belevingen er momenteel geboden worden bij de voorzieningen in De Ronde
Venen én voor welke leefstijlen dit aantrekkelijk is geven we hieronder vier voorbeelden, twee van
verblijf, een restaurant en een jachthaven.
Lucky Lake Hostel
Type: verblijfsrecreatie (hostel)
Aantrekkelijk voor leefstijlen: cultureel en inspirerend rood, uitbundig geel, sportief en
ondernemend paars
Voorzieningen
Lucky Lake Hostel is ruim 10 jaar geleden opgestart op een apart terrein bij camping de Tachtig
Morgen. Het hostel bestaat uit een mix van “gepimpte” caravans, die elk slaapplek bieden aan 2
personen, en verschillende 4- en 6 persoons slaapcabines. Er zijn 70 slaapplaatsen in dit bijzondere
hostel. Tussen de units is nog genoeg ruimte om lekker te relaxten op de grasveldjes en onder de
bomen. Alle accommodaties zijn in vrolijke felle kleuren geschilderd. Een oude bus is ingericht als
“breakfast bus”. Verdere faciliteiten zijn een outdoor kitchen, een zitkamer (“de lucky lounge”), een
caravan ingericht als bioscoop en een fiets- en kayakverhuur per uur. Er zijn verschillende
hangmatten en loungeplekken voor de gasten, die overdag doorgaans weg zijn naar Amsterdam.
Er is een pendelbusje dat hen ophaalt van en wegbrengt naar metrostation Holendrecht. De staff
bestaat uit internationale reizigers die een heel seizoen of een deel daarvan op Lucky Lake werken.
Dat spreekt de buitenlandse gasten aan; de staff is altijd aanwezig en kan hen op weg helpen bij
vragen.

11

De horeca is dus niet bezocht in het rondje bedrijfsbezoeken. De respons op de horecatest was 1 van de 9.
Enkele andere restaurants (bij jachthavens en motels / hotels) zijn bezocht en van alle andere restaurants is de
kleuring gebaseerd op de informatie van hun website en bijv. tripadvisor.
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Aantrekkelijkheid voor de leefstijlen
Deze creatieve en vrije omgeving spreekt de rode leefstijl aan. Hier is veel vrijheid, de caravans en
cabins zijn allemaal anders ingericht, er is ruimte is voor het maken van muziek, het kijken van een
film en er zijn lekkere hangplekken. Dit is een ontspannen plek, anders dan de andere hostels in
Amsterdam, vanwege de ligging aan de plas en de buitenruimte. De uitbundig gele toerist waardeert
het contact met andere reizigers en de vele ontmoetingsplekken, zoals de lounge en de keuken. De
ondernemend paarse leefstijl wordt vooral aangetrokken door het hippe en internationale karakter
van deze plek. De goede bedden en de ophaalservice zorgen ervoor dat het comfort en gemak voor
hen wel goed zit.
Caravanpark Achterbos
Type: verblijf (camping)
Aantrekkelijk voor leefstijlen: rustig groen (primair), ingetogen aqua en comfort en luxe blauw
(secundair)
Voorzieningen
Caravanpark is een chalet / stacaravanpark aan de westkant van De Ronde Venen met ca. 200
staanplaatsen voor vaste gasten. De stacaravans staan op de legakkers die omgeven zijn van water
waar je je bootje kunt aanleggen. De chalets en stacaravans zijn verder eenvoudig en de gasten
stellen prijs op hun privacy van hun eigen stukje (gehuurde) grond. Het park heeft het water als uniek
element. Veel gasten hebben dan ook een bootje, die kan variëren van wat eenvoudiger tot soms
echt luxe schepen. Op het park zijn verder geen centrale voorzieningen aanwezig.

Aantrekkelijkheid voor de leefstijlen
De rustige setting aan de Achterdijk, de privacy, de eenvoudige stacaravans voor een niet te hoge
prijs zijn aantrekkelijk voor rustig groen. Omdat de ligging van de ‘eigen’ kavels uniek is zo midden
aan het water kan ook ingetogen aqua dit waarderen. Vanwege de soms wat luxere schepen en
chalets kan ook Comfort en luxe blauw zich hier thuis voelen.
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Restaurant de Plashoeve
Type: horeca (restaurant)
Aantrekkelijk voor leefstijlen: rustig groen, gezellig lime en uitbundig geel
Voorzieningen
Restaurant de Plashoeve is een sfeervol intiem restaurant aan het water, met een eenvoudige
herkenbare kaart met snelle maar prima gerechten (kipsaté, spare ribs, Boordje Hamburger
Plashoeve XL). De keuze varieert van een daghap voor 8,50 euro tot een meer bijzonder gerecht (bijv.
sliptongetjes). Het terras is een heerlijke plek om rustig te zitten en te genieten van het gezelschap.
Je kunt hier ook met je bootje aanmeren en het terras op stappen. Aangrenzend aan het restaurant
is een café. Dit is het bruin café waar Andre Hazes aan de stamtafel zijn vaste plaats had. Die
stamtafel staat er ook nog steeds.

Aantrekkelijkheid voor de leefstijlen
De eenvoudige en herkenbare gerechten, in combinatie met het sfeervolle restaurant, café en terras
zijn vooral aantrekkelijk voor rustig groen en gezellig lime. Je kunt hier heerlijk eten zonder al te veel
te hoeven uitgeven. Ook uitbundig geel houdt van het sfeervolle, een terrasbezoek, zeker ook in
combinatie met varen.
Jachthaven de Wilgenhoek
Type: Dagrecreatie (jachthaven)
Aantrekkelijk voor leefstijlen: stijlvol en luxe blauw, uitbundig geel, creatief en inspirerend rood,
ondernemend paars
Jachthaven de Wilgenhoek heeft ongeveer 225 ligplaatsen, een tankstation en biedt daarnaast
service en onderhoud aan boten en winterstalling. In de haven liggen voornamelijk kleine en
middelgrote kajuitjachten, sloepen en een enkel zeiljacht. Van de jachthaven maken ook enkele
andere bedrijven gebruik voor hun watersportactiviteiten, zoals Wakeboardschool Vinkeveen,
duikschool GoDive Woerden en Kapitein Rob Events (rondvaarten, sloepverhuur, watertaxi,
supermarktje). Hierdoor is het een complete jachthaven. De jachthaven is daarnaast ook de
thuisbasis voor de internationale vakantiebootverhuurder Le Boat. Vanuit de jachthaven vertrekken
de motorjachten van Le Boat voor een lang weekend, midweek of meerdere weken varen door het
Hollandse Plassengebied. Dit trekt een internationaal publiek, gericht op comfortabele motorjachten
om west Nederland te ontdekken.
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De jachthaven heeft moderne steigers en alle boxen zijn voorzien van electra, water en minimaal één
vingerpier. Er is ruimte voor jachten tot 26 meter. Een deel van de ligplaatsen is voorzien van
boothuizen, welke bescherming bieden tegen weersinvloeden op de boten. De sanitaire
voorzieningen, bestaande uit douches, toiletten, wastafels en wasserette zijn schoon maar redelijk
eenvoudig. Doordat de nieuwbouw van het centrumgebouw met o.a. horeca, winkel en
appartementen voorlopig niet doorgaat (zie onder) zijn deze voorzieningen wat verouderd.

Aantrekkelijkheid voor de leefstijlen
De aantrekkelijke ligging nabij de A2, de goede en moderne steigers, de voorzieningen en het hoge
serviceniveau (onderhoud, botenlift, winterstalling, zomerstalling in boothuizen, tankstation) maakt
de jachthaven aantrekkelijk voor de blauwe en gele leefstijlen. Zij waarderen het comfort en gemak
dat hier geboden wordt. Blauw waardeert daarnaast ook de boothuizen. Voor geel is het ook gemak
van het supermarktje van Kapitein Rob Events belangrijk. De activiteiten van de wakeboardschool en
de duikschool zijn ook aantrekkelijk voor de ondernemend paarse en de creatieve rode recreanten.
Paars houdt van actiesporten, de rode leefstijl is creatief en eigenzinnig en waardeert het vrije gevoel
van duiken en wakeboarden.

3.2.2 Leefstijlverdeling van het totale aanbod
In deze paragraaf geven we voor het gekleurde toeristisch – recreatieve aanbod in de gemeente De
Ronde Venen weer wat de aantrekkingskracht hiervan op de verschillende leefstijlen is12. We maken
hierbij onderscheid in de drie categorieën verblijf, horeca en watersport. het verblijfsrecreatieve en
het dagrecreatieve aanbod. Voor verblijfsrecreatie is rekening gehouden met de capaciteit van het
aanbod. Een camping met tweehonderd slaapplaatsen telt dus zwaarder mee dan een B&B met
bijvoorbeeld vier bedden. Voor dagrecreatie is het aantal keuzemogelijkheden weergegeven zonder
de capaciteit mee te wegen (omdat een goede capaciteitsmeting én vergelijking lastig te
kwantificeren is).

12

Omdat de meeste voorzieningen een aantrekkingskracht hebben om meerdere leefstijlen hebben we daarvoor een
verdeelsleutel gehanteerd om waarden toe te kennen. Deze verdeelsleutel verschilt per accommodatie, afhankelijk van de
geschiktheid voor de verschillende belevingswerelden.
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Aantrekkelijkheid aanbod voor leefstijlen
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Figuur 3.1: aantrekkelijkheid van het aanbod voor leefstijlconsumenten, uitgesplitst in de categorieën verblijf,
horeca en watersport.

De conclusies op basis van onze aanbodkleuring zijn:
1. Het verblijfsrecreatieve aanbod in De Ronde Venen is vooral aantrekkelijk voor rustig groen
(35%), gevolgd door cultureel en inspirerend rood (16%). Wat opvalt is dat het aanbod het
minst aantrekkelijk is voor de groepen gezellig lime (7%) en comfort en luxe blauw (6%).
2. Het horeca aanbod in De Ronde Venen is vooral aantrekkelijk voor rustig groen (23%) en in
mindere mate ook voor uitbundig geel (19%), gezellig lime (17%) en ondernemend paars
(14%).
3. Het watersport aanbod in De Ronde Venen is vooral aantrekkelijk voor uitbundig geel en
stijlvol en luxe blauw. Voor de rest wordt met het aanbod op meerdere leefstijlen
ingespeeld.
Punten van aandacht voor de (door)ontwikkeling vanuit het aanbod:
1. Het verblijfsrecreatieve aanbod is vooral gericht op vaste gasten. Van de ca. 2650
slaapplaatsen zijn bijna 2100 slaapplaatsen (ca. 80%) als vaste plaats, dus een seizoens- of
jaarplaats, aangemerkt. Het ontbreekt dus nog aan parken met een toeristisch profiel.
2. Het verblijfsrecreatieve aanbod in de Ronde Venen is redelijk divers, maar er is vooral een
lacune in het aanbod op het gebied van bungalows en vakantiehuisjes en mogelijk ook
groepsaccommodaties.
3. Het watersportaanbod is (logischerwijs) vooral gericht op varen. De verbreding naar andere
vormen van (kleine) watersport kan mogelijk een punt van aandacht zijn.
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3.3

De Vinkeveense Plassen en de aantrekkingskracht op leefstijlconsumenten

In de voorgaande paragraaf gaven we de aantrekkelijkheid van het watersportaanbod op leefstijlen
weer. Daarbij hebben we ons vooral gebaseerd op de ‘fysieke’ voorzieningen aan de wal. De
Vinkeveense plassen zelf (water, legakkers, zandeilanden), bieden natuurlijk ook de nodige
voorzieningen en mogelijkheden. Deze beschrijven we dus aanvullend in deze paragraaf.
De Vinkeveense plassen zijn voor een brede groep van dagjesmensen aantrekkelijk. Je kan namelijk
ook op diverse manieren van het water genieten. Er zijn meerdere verhuurpunten van diverse type
zeil- en motorbootjes, van rustig en klein tot wat groter en krachtiger. Ook zijn er diverse soorten
jachthavens, van wat meer service en voorzieningen (restaurant, tankstation, onderhoud) tot
‘gewoon’ een goede ligplaats.
De plas zelf biedt ook diverse mogelijkheden, zoals het zeilen op de Noordplas, de waterskibaan op
de zuidplas, maar ook de mogelijkheden om de verschillende zandeilanden te bezoeken en aan te
meren zijn aantrekkelijk. Bij zandeiland 4 zijn enkele duikscholen actief bij een speciaal aangelegde
duikzone. Ook zijn er verschillende zwemstrandjes op de zandeilanden, zes in totaal. Hiervan is het
merendeel alleen te bereiken met een bootje. Op een mooie zomerse dag kan het op de Vinkeveense
plassen behoorlijk druk zijn.

Fotos: waterrecreatie bij de zandeilanden, varen met een motorbootje, Sup-pen en zeilen bij een
zwemstandje bij zandeiland 2 (foto’s Tinco Lycklama).

Foto’s: waterrecreatie op de plas, zeilen, en bezoek van eilanden en legakkers (Foto’s Tinco
Lycklama).

23

3.3.1 Leefstijlprofiel van bezoekers Vinkeveense plassen
Over het algemeen zijn de groepen rustig groen en gezellig lime, niet echte watersporters. Ze houden
niet erg van varen, zwemmen, kanoën, duiken etc13. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze het ook niet
doen. De Vinkeveense plassen geven echter voor hen ook weinig aanleiding. In figuur 3.3.1 staat het
leefstijlprofiel van de bezoekers aan de plas en de zandeilanden weergegeven. Wat we hierin zien is
het volgende.
Rustig groen en gezellig lime zijn ten opzichte van het Nederlands gemiddelde relatief klein groepen.
Het kan op de Vinkeveense plassen er behoorlijk druk zijn en het water ook (afhankelijk van het
weer) onstuimig. Dat vindt rustig groen minder prettig. Voor gezellig lime geldt ook dat veel
(publieke) voorzieningen pas bereikt kunnen worden met een vaarmiddel, zoals de zandeilanden en
hun zwemstrandjes. Lime houdt wel van de gezellige drukte op het water, maar vindt serieuze
watersport toch te actief.

Bezoekersprofiel
100%

11% ondernemend

90%

4% stijlvol luxe

80%

10% ondernemend
17% stijlvol luxe

19% ingetogen

70%
60%

7% rustig

50%

16% gezellig

22% ingetogen
6% rustig
5% gezellig

40%
30%

35% uitbundig

29% uitbundig

8% creatief

11% creatief

Bezoekers Vinkeveense Plassen

Bezoekers Zandeilanden
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Creatief en Inspirerend Rood

Uitbundig Geel

Gezellig Lime

Rustig Groen

Ingetogen Aqua

Stijlvol en Luxe Blauw

Ondernemend Paars

Figuur 3.2: huidige bezoekers aan de Vinkeveense Plassen én Zandeilanden (Bron: recreantenonderzoek
provincie Utrecht, 2012) .

Vooral ‘rood’ en ‘geel’ zijn watersportliefhebbers, het zijn actieve mensen die van een sportieve
uitdaging houden (bijv. zeilen). Ook aqua is een relatief grote groep, ze waarderen de rustigere en
natuurlijke stukken, zoals het varen en aanmeren bij zandeiland 3. Paars is in beide profielen ook
omvangrijk. Paars houdt van het beoefenen van bijzondere en meer adrenaline gedreven
watersporten, zoals het waterskieën, wakeboarden en bijv. ook SUP-pen. Maar ook kanoën en varen
met een motorboot vindt paars aantrekkelijk. Opmerkelijk is het verschil in het ‘gebruik’ van de plas
en de zandeilanden door ‘blauw’. Slechts 4% is op de plas te vinden, terwijl dit juist 17% is bij de
zandeilanden. We vermoeden dat blauw vooral toch in de jachthaven ligt (Winkeloord en Bon
13

Leefstijlatlas Dagrecreatie, op basis van het CVTO (Continue Vrijetijds Onderzoek).
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hebben we beide deels ook blauw gekleurd) of aanmeren bij de zandeilanden om daar op het schip
of de eilanden te verblijven. Ook kan het te maken met de duikers, die waarschijnlijk vaker ‘blauw’
zijn en hier hun activiteit beoefenen.

3.3.2 De Legakkers
De legakkers vormen een bijzonder onderdeel van de Vinkeveense Plassen. Het gaat om naar
schatting ca. 1500 (wellicht 2000) kavels verspreid over de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas14. Deze
legakkers zijn deels in eigendom, deels verhuurd aan derden en in gebruik door een divers palet aan
belanghebbenden. De meest komen uit de nabije omgeving, maar ook de Regio Amsterdam en
Utrecht.
Het huidige gebruik is vooral recreatief (rust, zon, zwemmen, watersport, vissen), maar ook om de
legakkers te onderhouden. Ook wordt er naar schatting door ca. 60% van de gebruikers wel
overnacht, deels in boten, deels in blokhutten en trekkershutten die op de kavels staan.
De gebruikers hebben natuurlijk vooral belang bij verruiming van de regels. Hiervoor in de plaats
(blijkt uit een enquête onder leden van de Belangenvereniging voor Vinkeveense Legakkers) willen ze
ook gaan investeren in onderhoud, beschoeiing, kortom de duurzame instandhouding en kwaliteit
van de legakkers.
De visie op de toekomst voor de legakkers zou in onze ogen heel goed kunnen liggen in het
verruimen van de regels, in combinatie met het stimuleren van toeristisch verblijf (verhuur) op de
legakkers. Vooral de grondeigenaren en ondernemers met legakkers (zoals bijv. Winkeloord) zouden
hierover in gesprek kunnen gaan. Er zijn ook al initiatieven in die richting geweest, namelijk met het
‘Happy Island’ concept: verhuur van eilandjes voor toeristen. Dit verdient een vervolg of stimulans.

Foto van een legakker met opstal (Bron: www.legakkers.nl).

14

Gebaseerd op tellingen van de Belangenvereniging van Vinkeveense Legakkers. We hebben gesproken met
de secretaris Ada Lokhoff.
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4.

Analyse van vraag en aanbod

We vergelijken in dit hoofdstuk vraag en aanbod met elkaar voor de drie uitgesplitste categorieën:
verblijf, horeca en watersport. De uitkomsten vormen de basis voor de ontwikkelrichting (zie
hoofdstuk 5).

4.1

Vraag-aanbodanalyse verblijfsrecreatie

Voor de verblijfsrecreatie moeten we voor de vraaggegevens uiteraard kijken naar de kleuring van de
toerist. Zoals we in hoofdstuk 2 constateerden, beschikken we niet over gegevens voor de gemeente
De Ronde Venen zelf, maar moeten we daarvoor naar het schaalniveau van de provincie kijken, in dit
geval Utrecht. In figuur 4.1 hebben we het aanbod aan verblijfsrecreatieve voorzieningen
(leefstijlprofiel van het aanbod) in De Ronde Venen afgezet tegen de kleuring (leefstijlprofiel) van de
toerist aan Utrecht én het profiel van de toerist in heel Nederland. Dit resulteert in een indexcijfer.
Een index 100 betekent dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. Een index hoger of lager dan 100
betekent dat het aanbod voor die doelgroepen respectievelijk voldoende of onvoldoende is voorzien.

Vraag en aanbodvergelijking verblijfsrecreatie
op index (100 = in evenwicht)
275
225
175
125
75
25
Utrecht
Rood

Nederland
Geel

Lime

groen

Aqua

Blauw

Paars

Figuur 4.1: het ‘gekleurde’ verblijfsrecreatieve aanbod gerelateerd aan de omvang van de toeristen in
Utrecht en Nederland op index.
In de vergelijking vallen een aantal zaken op:




Het verblijfsrecreatieve aanbod is in vergelijking met de vraag vooral aantrekkelijk voor
groen, rood en paars. Vooral geel, blauw en lime kunnen nog beter worden voorzien met
voor hen aantrekkelijk aanbod.
Vooral in de vergelijking met de toeristen naar de provincie Utrecht komt ook aqua naar
voren als groep die mogelijk nog aantrekkelijk aanbod mist.
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4.2

Vraag-aanbodanalyse horeca

Voor de horeca (restaurants) kijken we naar de kleuring van de huidige bezoekers van de
Vinkeveense Plassen én de zandeilanden. Het is essentieel dat die groepen die nu al komen ook
behouden blijven en dat het aanbod goed op hen aansluit. Omdat het in deze visie ook belangrijk is
om naar de toeristische (door)ontwikkeling te kijken, stellen we voor om ook naar de inwoners in
een straal van ca. 20 kilometer rondom Vinkeveen te kijken en waar nog kansen liggen om ze te
verleiden om te komen. Hierbinnen vallen dus onder andere Amsterdam, maar ook Utrecht. Het gaat
om in totaal 19 gemeenten.
In figuur 4.2 hebben we het aanbod aan ‘gekleurde’ restaurants afgezet tegen de kleuring van de
bezoekers van het Plassengebied (excl. zandeilanden) van de Zandeilanden én de regio (op index).
Omdat in deze vraag-aanbodvergelijking geen rekening kan worden gehouden met de capaciteit is de
indexering indicatiever dan bij verblijfsrecreatie.

Vraag en aanbodvergelijking horeca
op index (100 = in evenwicht)
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Figuur 4.2: het ‘gekleurde’ horeca aanbod gerelateerd aan de bezoekers van de Vinkveense Plassen,
de Zandeilanden én de potentiële bezoekers uit de regio (straal van ca. 20 kilometer hemelsbreed) op
index. Een index 100 betekent dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. Een index hoger of lager dan
100 betekent dat het aanbod voor die doelgroepen respectievelijk voldoende of onvoldoende is
voorzien.
In de vergelijking vallen een aantal zaken op:






Het restaurantaanbod is in vergelijking met de vraag vanuit de huidige bezoekers aan de
Vinkeveense plassen vooral aantrekkelijk voor groen, blauw en paars. Vooral geel en aqua
kunnen nog beter worden voorzien met voor hen aantrekkelijk aanbod.
Het restaurantaanbod is in vergelijking met de vraag vanuit de bezoekers aan de
Zandeilanden vooral aantrekkelijk voor groen, lime en paars. Vooral blauw en aqua, maar
ook geel en rood, kunnen nog beter worden voorzien met voor hen aantrekkelijk aanbod.
Het restaurantaanbod is in vergelijking met de vraag vanuit de Regio vooral aantrekkelijk
voor groen, geel en blauw. Aqua en in mindere mate ook rood en paars kunnen nog beter
worden voorzien met voor hen aantrekkelijk aanbod.
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4.3

Bezoekersanalyse watersport

Voor de watersportanalyse (varen - jachthavens, duiken, etc.) nemen we het bezoekersprofiel van de
Vinkeveense plassen als leidend. Dit geeft weer wie graag naar het door ons gekleurde aanbod én de
watersportmogelijkheden op de plas komen. We zetten dit bezoekersprofiel af tegen het huidige
aanbod. Tevens betrekken we de potentie vanuit de regio. We zetten het huidige watersportaanbod
af tegen de inwoners van de regio (19 gemeenten in straal van 20 km), zie figuur 4.3.

Vraag en aanbodvergelijking watersport
op index (100 = in evenwicht)
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Figuur 4.3: het ‘kleurenprofiel van de bezoekers aan de plassen, zandeilanden én potentiële bezoekers
uit de regio, ten opzichte van het ‘gekleurde’ aanbod op index. Een index 100 betekent dat vraag en
aanbod elkaar in evenwicht houden. Een index hoger of lager dan 100 betekent dat het aanbod
relatief groot is, dan wel klein is ten opzichte van de vraag.
In de vergelijking van de bezoekers (plassen en zandeilanden en regio) met het huidige aanbod
trekken we de volgende conclusies:
-

-

We zien dat de watersport- en waterrecreatie op de Vinkeveense plassen en zandeilanden
goed ontwikkeld is voor meerdere leefstijlen: o.a. rood, groen en blauw (plassen), maar ook
lime (zandeilanden).
Vooral voor geel, aqua en deels ook lime kan aanvullend aantrekkelijk aanbod worden
ontwikkeld.
Vanuit de regio (potentiële bezoeker) liggen er vooral ook kansen voor aqua en paars.

NB We gaan er in bovenstaande analyses vanuit dat het aanbod voldoende is wanneer de vraag in
evenwicht is met het aanbod. Dat wil dus niet automatisch zeggen dat er ook kwantitatief voldoende
aanbod is ten opzichte van de vraag. Deze vraag-aanbodvergelijking is kwalitatief, gericht op de
aantrekkingskracht van het aanbod op verschillende leefstijlconsumenten. Het betreft dus geen
kwantitatieve analyse, die aangeeft of er marktruimte is. Wel geeft onze analyse aan welke kansrijke
ontwikkelingen er mogelijk zijn op basis van consumentbehoeften.
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4.4

Conclusies

De conclusies uit de vraag-aanbodvergelijking staan in tabel 4.1 opgesomd.
1. We zien enerzijds dat het aanbod voor groen, paars en in minder mate ook rood voldoende
aanwezig is. Het ligt niet voor de hand om ‘meer van hetzelfde’ te gaan ontwikkelen of
stimuleren. Dit aanbod verdient wel de bekendheid (promotie en marketing) bij de groepen
die hiervoor graag komen.
2. We zien anderzijds dat het aanbod voor geel, aqua en in mindere mate ook blauw en lime,
onvoldoende ontwikkeld is. Het ligt voor de hand om deze doelgroepen in de ontwikkeling
centraal te stellen vanuit de marktanalyse. Dit zal het verdienvermogen doen toenemen.
We gebruiken deze conclusies als basis voor de verdere uitwerking in ontwikkelrichtingen in
hoofdstuk 5.
Tabel 4.1: samenvatting relatieve mate waarin toeristen en recreanten (leefstijlconsumenten) aantrekkelijk
aanbod vinden op en rondom de Vinkeveense Plassen.
Leefstijl

Verblijfsrecreatie

Horeca (plassen)

Horeca (zandeilanden)

Watersport (plassen)

Watersport (zandeiland)

Rood

Voldoende
verblijfsrecreatie
Onvoldoende
verblijfsrecreatie
Onvoldoende
verblijfsrecreatie
Voldoende
verblijfsrecreatie
In evenwicht
verblijfsrecreatie
Onvoldoende
verblijfsrecreatie
Voldoende
verblijfsrecreatie

Horeca plassen
is in evenwicht
Horeca plassen
onvoldoende
Horeca plassen
is in evenwicht
Horeca plassen
is voldoende
Horeca plassen
is onvoldoende
Horeca plassen
is voldoende
Horeca plassen
is voldoende

Onvoldoende Horeca
op zandeilanden
Onvoldoende Horeca
op zandeilanden
Voldoende Horeca
op zandeilanden
Voldoende Horeca
op zandeilanden
Onvoldoende Horeca
op zandeilanden
Onvoldoende Horeca
op zandeilanden
Voldoende Horeca
op zandeilanden

Watersport
op plassen is voldoende
Watersport op plassen
is onvoldoende
Watersport op plassen
is onvoldoende
Watersport
op plassen is voldoende
Watersport op plassen
is onvoldoende
Watersport
op plassen is voldoende
Watersport op plassen
is in evenwicht

Watersport op zandeiland
is in evenwicht
Watersport op zandeiland
is in evenwicht
Watersport op zandeiland
is voldoende
Watersport op zandeiland
is voldoende
Watersport op zandeiland
is onvoldoende
Watersport op zandeiland
is in evenwicht
Watersport op zandeiland
is in evenwicht

Geel
Lime
Groen
Aqua
Blauw
Paars

4.5

Vinkeveense Plassen in de Product-life-cycle

Tot slot plaatsen we het vrijetijdsproduct (op de Vinkeveense Plassen) graag in de Product-life-cycle.
Tabel 4.1 kan er op het eerste oog wat verwarrend uitzien, maar geplaatst in de produc-life-cycle
komt een erg consistent beeld naar voren.
Eerst een korte toelichting op de product life cycle: de product life cycle van het toeristisch-recreatief
product is terug te vinden in het model van de leefstijlsegmentatie (zie onderstaande figuur).
Introducties van nieuwe producten en/of innovaties worden vaak het eerste geadopteerd door de
paarse leefstijl (hier nog samenvoeging van rood, paars en blauw). In marketingtermen gaat het hier
om de ‘early adopters’. Vervolgens zien we nieuwe producten, indien ze door een grotere groep
worden opgepakt (geel = early majority), als een soort slinger door het model worden geadopteerd
tot het uiteindelijk bij lime (late majority) en groen (laggards: zij omarmen nieuw aanbod als laatste)
terechtkomt . Om te voorkomen dat een toeristische voorziening of product ‘wegzakt’ in de product
life cycle kan de ondernemer of recreatiebeheerder ervoor kiezen te blijven vernieuwen.
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Focus Product
ontwikkeling

Wat is nu de positie van de Vinkveense Plassen in de Product-life-cycle. Eigenlijk geeft zowel het
verblijfsrecreatieve als het dagrecreatieve profiel het volgende beeld:






De voorlopers (rode en paarse groep) zijn goed voorzien, dit zijn relatief kleine nichegroepen
die nu voldoende aanbod kunnen vinden. Denk aan Lucky Lake en de pipowagens bij
Vinkeveen Haven voor verblijf. Denk aan de duikscholen en enkele jachthavens (zie ook
bijlage 1). Wel zijn deze groepen in de omgeving relatief groot (Amsterdam en Utrecht), dus
zorg dat die groepen ook bekend worden met het voor het aantrekkelijke aanbod rondom de
plassen (promotie);
De achterblijvers (vooral groen) zijn goed voorzien: zij komen voor het vertrouwde,
traditionele, meer gewone aanbod (zie bijlage 1 voor voorbeelden). Ook hier geld,
De middengroepen en vooral geel en aqua, maar deels ook blauw en lime) vinden relatief
weinig aantrekkelijk aanbod en zijn wel omvangrijk in de regio en als bezoeker aan de
plassen en zandeilanden. Kortom, meer aandacht voor de (relatief omvangrijke)
middengroepen (geel, aqua) zal sterk gaan bijdragen aan het trekken van meer bezoekers
(vooral aqua is ook omvangrijk in de regio) en een beter verdienvermogen (meer
bestedingen van huidige bezoekers).
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5.

Ontwikkelrichting Vinkeveense Plassen

In dit hoofdstuk schetsen we de hoofdlijnen voor de ontwikkeling (paragraaf 5.1) en geven een
(globale) uitwerking in deelgebieden (paragraaf 5.2).

5.1

Hoofdlijnen voor de ontwikkeling
1. De voornaamste aanleiding om deze studie te doen is het vergroten van het
verdienvermogen in relatie tot behoud (en onderhoud) van de legakkers. Hierbij zijn de
pijlers economie en ecologie cruciaal. Deze beide pijlers krijgen een plek in de uitwerking
naar de deelgebieden.
2. De Vinkeveense Plassen zijn een belangrijke toeristische trekpleister, maar de
overnachtingen in het verblijfsrecreatieve aanbod zijn voor ca. 80% gerelateerd aan vaste
seizoens- of jaarplaatsen. Dit betekent dus dat het ‘toeristisch product’ vooral in eigendom
(of gebruik) is van mensen uit de eigen gemeente of nabije omgeving. Toeristen die voor een
short stay of langere vakantie naar Vinkeveen willen komen, moeten dus echt hun best doen
om een ‘plekje’ te vinden.
Dit leidt tot de volgende ontwikkelrichting voor verblijf: er moet meer ruimte komen voor
toeristisch verblijf (short stays, maar ook langere vakanties met toeristische verhuur). Kansen
vanuit de markt voor meer toeristische verblijfsmogelijkheden zijn er vooral voor de
groepen:
- uitbundig geel;
- comfort en luxe blauw;
- gezellig lime.
3. De Vinkeveense Plassen zijn een bekende naam in Nederland, maar hebben toch te maken
met teruglopende bezoekersaantallen. Het gebied wordt door de dagrecreant minder gezien
als echte trekpleister. Het gebied is leuk genoeg voor een ‘dagje varen’, maar mist de
voorzieningen om ook toeristen wat langer vast te houden, maar mist ook aantrekkelijke
voorzieningen op en nabij de plas om die groepen te accommoderen. De varende recreant
moet kunnen worden verleid om aan de wal te stappen voor ‘extra ‘belevingen’, zoals een
bezoekje aan horeca of evenement en hier dus ook aan te besteden. Een ander punt is dat
ook de verbreding naar de kleine watersport en waterrecreatie beter kunnen worden
gemaakt. We doen hiervoor enkele voorstellen. Voor dagrecreatie zijn vooral de bezoekers
die de Vinkeveense Plassen al aantrekkelijk vinden leidend in de ontwikkelrichtingen. Speel
hierop in met aantrekkelijk aanbod.
Van de huidige dagrecreatieve bezoekers naar de Vinkeveense Plassen zijn vooral uitbundig
geel en ingetogen aqua omvangrijk (samen net boven de 50%). Bij de Zandeilanden komt ook
stijlvol en luxe blauw veel. Ontwikkelrichting dagrecreatie: we adviseren om het aanbod op
en rondom de Vinkeveense Plassen beter in te richten en af te stemmen op de (potentiële)
bezoekers. Uit de aanbodanalyse (huidig aanbod) blijkt dat voor deze groepen relatief weinig
aantrekkelijk aanbod aanwezig is.
Als het gaat om horeca is vooral behoefte aan aantrekkelijk aanbod voor:
- uitbundig geel;
- ingetogen aqua;
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-

Specifiek bij de Zandeilanden past horeca-aanbod aanvullend nog voor creatief en
inspirerend rood en stijlvol en luxe blauw.

Als het gaat om watersport is vooral behoefte aan aantrekkelijk aanbod voor de (huidige)
bezoekers met de leefstiljen:
- Ingetogen aqua;
- Uitbundig geel;
Vanuit de potentiële bezoekers uit de Regio zijn ook onderstaande leefstijlen kansrijk om met
watersport op in te spelen:
- Ondernemend paars;
- Gezellig lime.
4. De identiteit van de legakkers en zandeilanden bepaalt vooral ook wat er mogelijk is en
kansrijk voor doelgroepen, met name qua schaal en omvang (zie uitwerking in deelgebieden:
paragraaf 5.2).
5. De samenwerking met ontwikkelaars, ondernemers en deels particuliere eigenaren is
cruciaal om te komen tot een sterker toeristisch product op de Vinkeveense Plassen.

5.2

Uitwerking in deelgebieden

5.2.1 Legakkers Achterbos (gerioleerd gebied):
In het Achterbos (caravanpark) verblijven nu vooral ‘groene’ leefstijlconsumenten (en in mindere
mate ook aqua en blauw). Gezien de vakantievoorkeuren van deze leefstijlconsumenten en de
identiteit van het gebied zien we vooral de doorontwikkeling naar blauw goed bij dit deelgebied past.
Lime en geel zoeken wat meer schaalgrootte (én gezellige drukte, centrale voorzieningen, etc.), dat
lijkt hier gezien de aard van de legakkers lastiger te realiseren. Het is hier wel nodig dat:
 De ondernemer het gebied gaat (door)ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrije kavels in te
richten voor toeristisch overnachten. Vooral voor blauw is er in het plassengebied nog te
weinig aantrekkelijk aanbod. Denk aan luxere vakantiewoningen (of andere verhuurobjecten)
met ligplaats.
 Mogelijk gerioleerd gebied verder wordt ontwikkeld en die legakkers geschikter maken voor
nieuwe toeristische overnachtingen.

Voorbeelden van verhuurobjecten die aantrekkelijk zijn voor ‘blauw’.
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5.2.2 Legakkers Achterbos (niet gerioleerd, deels alleen te bereiken over water):
Dit deelgebied is grotendeels in eigendom en gebruik door de huidige particulieren verenigd via de
BVVL. Hun wens is het om de regels rondom de legakkers te versoepelen (en bijv. overnachten
mogelijk te maken). We zien kansen voor de verhuur van particulier eigendom (nieuwe
trekkershutten en bijzondere accommodaties), gericht op groepen die hiervan graag gebruik zouden
kunnen gaan maken:
De legakkers in het Middengebied (tussen gerioleerde deel en Botshol in) zijn in potentie vooral
aantrekkelijk voor:
 Creatief en inspirerend rood en Ondernemend paars (avontuurlijk, bijzonder, deels back to
basic);
 Ingetogen aqua (unieke ligging in de natuur, duurzame zelfvoorzienende concepten).

Voorbeelden van rode, paarse en aqua verhuurobjecten.
De kans om hier te ontwikkelen is samen te vatten als:
 Doorontwikkelen gebied in samenspraak met de particuliere eigenaren (BVVL).
 Samen zorgen voor legaliseren van overnachten: maar hieraan de verplichting of de wens
koppelen om ook toeristisch te gaan verhuren. Dit lijkt vooral kansrijk om met de (grotere)
grondeigenaren en ondernemers verder uit te werken. Zij zullen vooral de kansen zien (denk
aan het Happy Island idee om toeristische verhuur te stimuleren).

5.2.3 Zandeilanden
We zien op de Zandeilanden kansen voor zowel verblijf als dagrecreatie.

Verblijfsrecreatie.
Omdat ook hier de ruimte beperkt blijft is het
goed om te kijken wat waar kan. De
zandeilanden 2 en 3 lijken het meest geschikt
voor verblijf. Ze zijn gerioleerd en deels goed te
bereiken (eiland 2, voor eiland 3 zal dit nog
moeten gebeuren, bijvoorbeeld met een
loopbrug vanaf eiland 2). Vanuit de
marktanalyse blijkt vooral aantrekkelijk verblijf
voor ‘geel’ en ‘blauw’ kansrijk. Het gaat wellicht
om 20 – 30 units, deels op het land, deels op
drijvende pontons op het water.
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Voorbeelden van vakantiehuizen en bungalows die aantrekkelijk zijn voor uitbundig geel
(Bungalowpark It Wiid, Eernewoude. Waterchalet Flevo Marina Lelystad)

Voorbeelden van verblijf in bungalows en vakantiewoningen of verhuurobjecten die aantrekkelijk zijn
voor ‘blauw’ (foto’s Tinco Lycklama en internet).
Bij de zandeilanden4 en 5 bevindt zich de duikzone. Zandeiland 5 is uitermate geschikt voor een
groepsaccommodatie gericht op watersporters (vooral duikers, maar kan ook breder). Op dit eiland is
nu een publiek zwemstrand(je) met enkele ligweides en speeltoestellen. Dit is nu echter niet goed
aangegeven en wellicht ook (relatief) weinig gebruikt. Het voorstel is om dit dus meer commercieel
te (laten) ontwikkelen. Let op: er is al één zeilschool i.c.m. een groepsaccommodatie (Vinkeveen
Haven), die zich al richt op watersporters. De bestaande groepsaccommodatie is vooral aantrekkelijk
voor rood, paars én geel. Een groepsaccommodatie die meer luxe kent (appartementen, of
gescheiden kamers, zoals bij een hotel) zou een mooie aanvulling op het bestaande aanbod kunnen
zijn.

Dagrecreatie - horeca
Vinkeveen is bij uitstek een dagrecreatieve bestemming, bezoekers aan het plassengebied staan
centraal. Watersport en horeca zouden daar goed op moeten aansluiten. De Zandeilanden zijn een
uitstekende plek zijn voor horeca dichtbij de plassen. Horeca die zich richt op ‘rood en geel’ en ‘aqua
en blauw’ is vooral kansrijk, omdat dit omvangrijke groepen bezoekers zijn, en er relatief weinig
aanbod voor hen te vinden is in en rondom de plassen en specifiek de zandeilanden. Een goede plek
zou zijn: zandeiland 8 bij de wachttoren.
Het is dus zaak om samen met een eventuele exploitant - ontwikkelaar goed te kijken naar het
horecaconcept en de zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de in deze ontwikkelrichting centrale
leefstijlgroepen (geel / rood of blauw / aqua).
Voorbeelden van horecabeleving die zich op deze groepen richt, staan in bijlage 2.
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Voorbeeld van een restaurant en terras dat voor geel en rood aantrekkelijk is vanwege de
eigentijdsheid, vanwege de unieke ligging, het toegankelijk zijn voor de watersporter die veel op de
Vinkeveense Plassen komt (rood en geel), tevens mogelijkheid tot sport en evenementen.

Foto: www.downunder.nl (Nieuwegein).

Dagrecreatie - watersport
Wat wil de waterrecreant nog meer beleven dan varen? En voor welke groepen is dit kansrijk? De
ontwikkelrichting voor nieuw watersportaanbod voor de zandeilanden, maar ook breder voor het
hele plassengebied (dus Noordplas en ook de Zuidplas), kan zich het beste richten op:
 Aqua;
 Geel (en lime);
 Paars (kansrijk vanuit de potentiële bezoeker in de regio)
In bijlage 3 staan enkele voorbeelden van aantrekkelijk belevingen op het gebied van waterrecreatie
voor aqua, geel en paars. ‘Paarse’ belevingen worden deels al aangeboden en (door)ontwikkeld,
zoals bijv. SUP-pen bij Topsurf, wakeboarden, waterskiën vanuit Wilgenhoek. Hier is dus het aanbod
(deels) al aanwezig15.
We stellen voor het plassengebied de twee volgende ontwikkelingen voor:



15

Drijvend speelpark (voor geel en lime)
Muziekfestival op het water (aqua - blauw)

Deze aanbieders zijn ook meegenomen in de analyse.
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Drijvende waterspeelplaats - Aquapark
Een Aquapark is een drijvende waterspeelplaats, die zeer aantrekkelijk is voor gezinnen met kinderen
die zich actief willen vermaken. Deze parken zijn groeiende in Nederland en kunnen prima
commercieel worden geëxploiteerd. Ervaring leert dat een bescheiden toegangsprijs van een paar
euro per uur tot grote omzet leidt. Zeker met een horecapunt in de buurt, kan een aantrekkelijke
return on investment worden behaald (bijv. bij een restaurant aan het water op de plas). Hoe groot
dit uiteindelijk is, zal nader moeten worden bekeken.

Voorbeelden van drijvende parken (aquaparks), die qua schaalgrootte kunnen worden aangepast aan
de lokale situatie.
Er zijn natuurlijk ook kansrijke hybride vormen tussen watersport, horeca en andere vormen,
waarmee beleving wordt toegevoegd (voorbeeld hieronder: zelf een strand maken in de jachthaven
in Loosdrecht).

Combinatie van jachthaven en strand met horeca (www.portoloosdrecht.nl).

Muziekfestival te water
De helft van de bezoekers aan de zandeilanden heeft de leefstijl aqua, blauw of paars. Dit zijn bij
uitstek liefhebbers van (klassieke) concerten. Er zijn al de nodige evenementen (film aan de plas). Een
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stijlvoller klassiek concert voor bootjesbezitters op het water past hier goed. Voordeel is dat
dagjesmensen ook de avond blijven (en dus mogelijk gebruik maken van horeca).

Voorbeeld van een klassiek concert te water.

5.2.4 Zuid-eiland
Het zou goed zijn om na te denken over de ontwikkeling en bereikbaarheid van de Zuidplas. Ook hier
is het zo dat de ruimte om te ontwikkelen op dit moment ontbreekt. Wellicht dat in samenwerking
met de bestaande jachthavens (Wilgenhoek, Jachthaven Vinkeveen) aan ontwikkelplannen kan
worden gewerkt. Speerpunten hierbij zijn:
-

Meer ruimte (land) creëren;
Ontwikkeling van toeristisch overnachten;
Promotie van het bestaande, vooral de ‘paarse’ belevingen, bij de waterskibaan.

Tot slot: economisch verdienpotentieel

5.3

U heeft ons gevraag om globaal het economische verdienpotentieel te becijferen. Dit maakte geen
onderdeel uit van onze opdracht, maar op basis van onze ervaring en enkele vuistregels willen we
hier een heel voorzichtige grove schatting van maken.
De bovenstaande voorstellen zetten we nog even op een rij en we vertalen die vervolgens in
geschatte omzetten en eventuele indicatieve revenuen voor het onderhoud van de Vinkeveense
Plassen.
De voorgestelde ontwikkelingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

25 – 35 verblijfsrecreatieve units op en rond de zandeilanden;
Groepsaccommodatie
Café - restaurant op de zandeilanden;
Waterspeelplaats – aquapark
Stimuleren toeristische verhuur op de legakkers

In onderstaande tabel geven we de geplande ontwikkelingen en de verwachte omzet weer.
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Voorziening

Verwachte omzet

Uitgangspunten

30 units op de zandeilanden

met een verwachte omzet
van € 350.000,-

Heel jaar, gemiddelde bezetting
(40%), marktconforme vraagprijs.

groepsaccommodatie

met een verwachte omzet
van € 75.000,-

50 bedden, weekend bezetting
65% en enkele midweken

Restaurant

met een verwachte omzet
van € 300.000

Ca. 6-8 medewerkers, horeca aan
het water

Aqua park

met een verwachte omzet
van € 100.000,-

Sterk afhankelijk van aantal
bezoekers, ligging

Totaal

verwachte omzet € 825.000,-

De spin off van deze toeristische omzet kan je in de vorm van erfpacht of andere constructies
aangaan (concessies doen op bepaalde plekken) met ondernemers. Je kan bijvoorbeeld in de
ordegrootte van 5% van hun omzet laten terugvloeien naar het onderhoud van de Vinkeveense
Plassen. Gebaseerd op de omzet van ca. 825.00,- op = ca. € 40.000,-.
Aanvullend op dit verdienmodel is er ook een groei van de toeristen belasting te verwachten. We
gaan er hierbij van uit dat dit ‘extra’ vakanties of dagbestedingen zijn, die niet ten koste gaan van
overnachtingen of bestedingen elders rondom de Vinkeveense Plassen.
We beschouwen als eerste de toeristische verhuur op de legakkers. Stel dat van de 1500 kavels er ca.
250 ook daadwerkelijk gedurende het seizoen grotendeels toeristisch verhuurd kunnen worden. Dat
zal ca. 60 dagen per kavel kunnen zijn (per jaar), maal 3 personen gemiddeld. Met een
toeristenbelasting van € 0,86 euro per overnachting wordt een totaalbedrag van ca. € 40.000,- euro
behaald. Ook de extra overnachtingen op de zandeilanden en groepsaccommodatie leveren ook nog
eens ca. € 12.500,- per jaar op aan toeristenbelasting. In totaal gaat het om ca. € 52.500,-.
Let op: bovenstaande cijfers zijn globale schattingen en zeer afhankelijk van factoren als gehaalde
bezetting, de promotie van de voorzieningen en het gebied, etc. Ook is in de haalbaarheid van deze
omzetten geen rekening gehouden met de kosten en afschrijvingen, we weten dus niet wat de netto
te verwachten winsten zullen zijn.
Conclusie
Hoe moeten we deze gegevens interpreteren? De gemeente zal de komende jaren voor ca. €
425.000,- aan de lat staan in de totale kosten voor het onderhoud van de plassen (bronnen:
Toekomstplan Vinkeveense Plassen, 2015 en Raadsvoorstel Liquidatie Recreatieschap Vinkeveense
Plassen, 2014).
Ons idee is dat toerisme en recreatie, in de omvang van de door ons voorgestelde doorontwikkeling,
niet de gedroomde economische kurk is om het onderhoud en de instandhouding van het
recreatiegebied de Vinkeveense Plassen volledig te dragen. De revenuen van extra toeristische
voorzieningen zullen in totaal ca.€ 92.500,- per jaar zijn. Dit is dus ca. 20% – 25% van de totale
beheerskosten van het gemeentelijk deel voor de Vinkeveense Plassen. Niet onbelangrijk, maar
wellicht ook goed om naar andere mogelijkheden te kijken. Een andere vorm zou kunnen zijn om aan
de concessies die kunnen worden gedaan geen revenuen te koppelen maar een
onderhoudsverplichting van de plekken waar kan worden ontwikkeld. Daarvoor is het natuurlijk wel
zaak om in beeld te brengen wat die kosten dan zijn.
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Bijlage 1 Overzicht van het gekleurde aanbod
Kleuring verblijfsrecreatie

Type
Camping

Naam
Bon

Rood

Geel
Geel

Camping

De Tachtig
Morgen
Lucky Lake

Rood

Geel

Rood

Geel

Hostel
Bed & Breakfast

Rood

Bed & Breakfast /
Appartement
Camping

De Veenderij:
Britts B&B
Jachthaven
Vinkeveen
Botsholland

Boerderijcamping

Demmerik

Rood

Caravanpark

Achterbos

Recreatiepark

Zonneweide

Hotel & Restaurant

t Meertje

Motel - vakantiehuizen

Borger

Groen
Groen

Aqua

Blauw

Groen

Aqua

Blauw

Groen

Lime
Geel

Rood
Lime

motel
Hotel & Restaurant

Villa Lokeend

Camping

Winkeloord

verblijf - eilandjes

Recreatie
Vinkeveen

Aqua
Blauw

Aqua

Groen

Aqua

Groen

Aqua

Groen

Aqua

Paars

Aqua

Paars

Blauw

Groen

Groen

Geel

Paars
Groen

Geel

VVP Verhuur

B&B

Villa Oldenhoff

Paars

Groen

Blauw

Verhuur verblijfsacco's en
bootjes

Paars

Paars

Aqua

Rood
Vinkeveen haven
- groepsacco en
pipo wagens
Rood
De Plashoeve

Groepsaccommodatie en
B&B

Lime
Lime

Lime

Groen

Rood

Aqua
Geel

Lime

Paars

Paars

Groen
Aqua

Blauw

Paars
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Kleuring horeca
Type
Restaurant

Naam
Bon

Restaurant

t Meertje

Restaurant

De Plashoeve

Restaurant

Villa Lokeend

Restaurant

Boven Water

Restaurant

De Schans

Restaurant

De Veensteker

Restaurant

De Viersprong

Rood

Geel
Geel

Geel

Lime
Lime

Groen
Groen

Lime

Groen

Lime

Groen

Aqua
Aqua

Blauw

Paars

Aqua

Blauw

Paars

Blauw

Paars

Rood
Geel

Lime

Groen

Geel
Geel
Restaurant

Aqua

Lust
Lime

Paars

S' Anders
Rood

Restaurant

Groen

Geel
Geel

Restaurant

Lime

Paars

Het Voordek
Rood

Restaurant

Aqua

Geel

Blauw

Paars

t Kruytvat
Lime

Groen
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Watersport en waterrecreatie

Type
Jachthaven

Naam
Bon

Rood

Geel
Geel

Duikcentrum

Rood

Geel

Jachthaven

Duikschool
Vinkeveen
De Veenderij

Rood

Geel

Jachthaven

De Wilgenhoek

Rood

Geel

Rondvaarten

Klinkhamer

Geel

Jachthaven

Jachthaven
Vinkeveen
(NNP)
Airdiving

Geel

Duikcentrum
Jachthaven
Jachthaven

Achterbos
(NNP)
Omtzigt

Watersportcentrum /
jachthaven
Jachthaven

Proosdij

Jachthaven

Duikcentrum

Vinkeveen
haven en
zeilschool
Pimia Diving

Jachthaven

Oldenburger

Jachthaven

De Plashoeve

Watersport

Topsurf

Jachthaven /
bootjesverhuur

Winkeloord

Lime
Lime

Groen
Groen

Groen

Lime

Aqua

Blauw
Blauw

Paars

Blauw

Paars

Blauw

Paars

Blauw

Paars

Aqua

Groen
Aqua

Rood

Geel

Blauw

Paars

Rood

Geel

Blauw

Paars

Rood

Geel

Blauw

Paars

Blauw

Paars

Lime

Groen

Aqua

Geel

Lime

Groen

Aqua

Rood

Geel

Lime

Rood

Geel

Borger

Geel
Rood

Geel

Rood

Geel

Aqua

Lime

Groen

Lime

Groen

Lime

Aqua
Blauw
Blauw

Paars

Blauw

Paars
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Bijlage 2 Horeca fact sheets
Factsheet Restaurants – doelgroep ‘uitbundig geel’
U leest in deze factsheet meer over de voor uw restaurant belangrijke doelgroep ‘uitbundig geel’. We
geven enkele tips over de restaurantbeleving voor deze doelgroep en hoe u hen kunt aanspreken
tijdens hun bezoek en in uw promotie. Deze kennis kunt u gebruiken om de dienstverlening in uw
onderneming nog beter af te stemmen op de voor u relevante doelgroepen. In de bijlage vindt u een
korte beschrijving van alle zeven consumentgroepen.
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. U kunt 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.

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘uitbundig geel’ aan?
De gele groep laat zich graag aanspreken met ´jij´. De ´tone of voice´ voor geel moet gezellig en
enthousiasmerend zijn. Het taalgebruik mag informeel en lekker spontaan zijn. Voor geel hoeft in de
communicatie de nadruk wat minder op de kosten te liggen, maar meer op de beleving. Die moet
enthousiast en eigentijds zijn en mag voor een gedeelte ook wel verrassen. Voor de gele groep is
kindvriendelijkheid in de uitstraling en communicatie belangrijk. De gele leefstijl is erg actief via
sociale media, vooral Facebook en Twitter.
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Promotie
Do’s

Don’ts

voor het hele gezin wat wils, veel faciliteiten,
kindvriendelijkheid, alles er op en er aan, goede
kwaliteit en variatie, amusement, sportiviteit,
avontuur, gezelligheid, doen waar je zin in hebt

Wat niet aanspreek is
Kleinschaligheid, rust, privacy,
traditioneel

Aanbod
Wat aanspreekt is:

Advertentie
Manier van aanspreken is: enthousiast, uitbundig, informeel

Maar niet serieus, zakelijk

Uitstraling is:

spannend, speels, helder, duidelijk aanbod

Plaatsing in krant

Metro, Spits, regionaal dagblad, Telegraaf

Maar niet strak,
rustig, veel tekst
Niet in Volkskrant, Trouw, NRC

Plaatsing op radio

538, Q-music, 3-FM, Veronica

Niet op radio 1, 2, 4

Plaatsing op tv

rond films, comedies, cabaret, talkshows,

Maar niet rond
actualiteiten, financiële
zakelijke programma's

huis/tuin/interieur
Social media zoals

Facebook, LinkedIn, Twitter

Website
Sfeer is

Eigentijds, vrolijke kleuren

Focus op

veel aandacht voor faciliteiten/activiteiten voor
hele gezin, acties/aanbiedingen, foto's van
faciliteiten

Maar niet Saai, ouderwets
of te degelijk

Kaart
Uitstraling is

glossy

Aandachtspunt inhoud

foto's, achtergrondinformatie over voorziening
zoveel mogelijk op 1 pagina

Niet klassiek

Bezoek
Do’s

Don’ts

uitgebreid welkomstpraatje, wegwijs maken
faciliteiten, met oog voor gezin

Maar niet bedeesd,
teruggetrokken of zakelijk

Bejegening
Aankomst moet
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Tijdens verblijf

kinderen (basis en middelbare school)
entertainment bieden

Niet zoveel mogelijk met rust laten

Bij afscheid

warmte, waardering uitspreken

Maar niet afstand houden

Do’s

Don’ts

After sales

Behoud
Bij/net na afscheid

Postkaartje naar huisadres sturen met
inlogcode, "vrienden van" op de website

Loyalty
Type programma voor

"vrienden van"

Geen Zakelijk
attenderingsprogramma

Intensiviteit

minimaal 2 keer per jaar een bericht

Niet minder dan 2 keer per jaar

Kanaal

mail, nieuwsbrief

Info

leuke weetjes over eventuele nieuwe
gezinsvriendelijke acties, verwijzen naar
verhaaltjes bezoekers op site

Tone of voice

vriendschappelijk
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Factsheet Restaurants – doelgroep ‘creatief en inspirerend rood’
U leest in deze factsheet meer over de voor uw restaurant belangrijke doelgroep ‘creatief en
inspirerend rood’. We geven enkele tips over de restaurantbeleving voor deze doelgroep en hoe u
hen kunt aanspreken tijdens hun bezoek en in uw promotie. Deze kennis kunt u gebruiken om de
dienstverlening in uw onderneming nog beter af te stemmen op de voor u relevante doelgroepen. In
de bijlage vindt u een korte beschrijving van alle zeven consumentgroepen.
Consumentgroep ‘creatief en inspirerend rood’
Deze gasten zijn op zoek naar uitdaging en inspirerende
ervaringen. De ligging of inrichting van de horecavoorziening is
bij voorkeur creatief en uniek, er staan biologische gerechten
op de kaart en er is een vlotte eigentijdse bediening. Ze zijn
vaak avontuurlijk ingesteld, creatief en jong en hoog opgeleid.

Restaurantbeleving van ‘creatief en inspirerend rood’
De rode consument houdt van ‘anders dan anders’, creatief, en het mag eventueel ook wat
eenvoudiger (back-to-basic) zijn. Een kunstzinnige inrichting wordt bijvoorbeeld gewaardeerd.
Vrijheid en inspiratie zijn belangrijke waarden voor de rode doelgroep. De rode gast wil graag nieuwe
dingen zien en meemaken en graag iets leren. Zij bezoeken graag nog niet ontdekte horecaplekjes.
Qua assortiment stelt de rode toerist prijs op eigentijdse, bijzondere dranken en gerechten, maar ook
voedsel uit de streek en gezonde en verantwoord gemaakte producten (zoals biologische en fairtrade
producten). Ook een eigen moestuin wordt gewaardeerd. De bediening mag vlot, informeel en casual
gekleed zijn.

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘creatief en inspirerend rood’ aan?
De rode doelgroep laat zich graag aanspreken met ‘jij’. In de communicatie is het belangrijk de
beleving (en niet zozeer de kosten) te benadrukken. De rode consument voelt zich aangetrokken tot
een bijzondere beleving, anders dan anders, ‘alternatief’. In de communicatie dient het bijzondere,
het niet-alledaagse, van de voorziening te worden benadrukt. Rood is een eigenwijze consument, die
het liefst zijn/haar eigen gang gaat. Het maken van eigen keuzes, op het individu ingestoken, is voor
de rode doelgroep dan ook van belang. Rood maakt veel gebruik van social media, met name Twitter.
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Promotie
Aanbod
Wat aanspreekt is

Advertentie
Manier van aanspreken is
Uitstraling is
Plaatsing in krant
Plaatsing op radio
Plaatsing op tv
Social Media
Website
Sfeer
Focus
Kaart
Uitstraling
Aandachtspunt inhoud

Do’s

Don’ts

Een bijzondere, prikkelende ervaring
(experience), uitdagend, spektakel, vrijheid,
expressie, uniciteit, inspiratie, origineel

Geen Grootschaligheid en niet
kinderrijk, veilig en vertrouwd

Eigentijds, vlot, populair, inspirerend

Maar niet serieus, ongecompliceerd, klare taal, gewoon
Niet Strak of rustig en veel tekst

Dynamisch, apart, voor ingewijden, voor
mensen die eigen keuzes maken
De Volkskrant, gratis dagbladen

Niet in Regionaal dagblad

Radio 1,2, 3-FM
rond serieuze talkshows, documentaires,
wetenschappelijke programma’s
Facebook, Twitter

Niet op Radio 10 Gold, Hollandse hits
Niet rond populair vermaak

Prikkelend, uitdagend, wow-factor, aparte
bijzondere weergave
Op beleving en bijzondere aspecten van
inrichting of product, gebruik social media

Niet in Rustige of
vertrouwde omgeving
Niet op Kosten

Prikkelend, wow-factor, anders dan anders
Meer experimentele lay-out

Maar niet Huiselijk of klassiek

Do’s

Don’ts

Bezoek
Bejegening
Aankomst
Tijdens verblijf
Bij afscheid

Joviaal, tips bezoek “verborgen” bijzondere
plekjes / voorstellingen
Af en toe checken of alles naar wens is
Vooral ook wijzen op (vergelijkbare)
onontdekte partners

Niet te veel proberen te
betrekken bij activiteiten
Niet proberen te binden
voor herhaalbezoek

Do’s

Don’ts

Wijzen op bijzondere ervaringen, verborgen
of bijzondere plekjes in de omgeving

Niet richten op
gezinssituatie of kortingen

Horizon verbreding of ‘tell a friend’
programma (maak gebruik van social media)
1 keer per jaar
mail
Eigenzinnige, niet alledaagse, anders dan
anders elementen, wijzen op andere
aanbieders of andere locaties van dezelfde
aanbieder die voldoen aan een hang naar
expressie, inspiratie en originaliteit
Inspirator, what’s hot

Geen
"spaar/voordeelprogramma"
Niet meerdere keren

After sales
Behoud
Bij/net na afscheid
Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info

Tone of voice

Geen nadruk op faciliteiten
voorziening (tenzij bijzonder)
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Factsheet Restaurants – doelgroep ‘ingetogen aqua’
U leest in deze factsheet meer over de voor uw restaurant belangrijke doelgroep ‘ingetogen aqua’.
We geven enkele tips over de restaurantbeleving voor deze doelgroep en hoe u hen kunt aanspreken
tijdens hun bezoek en in uw promotie. Deze kennis kunt u gebruiken om de dienstverlening in uw
onderneming nog beter af te stemmen op de voor u relevante doelgroepen. In de bijlage vindt u een
korte beschrijving van alle zeven consumentgroepen.
Consumentgroep ‘ingetogen aqua’
Deze gast geniet graag op een ingetogen manier en is op zoek
naar verdieping (‘het verhaal’). Ze gaan vaak samen met hun
partner op stap. Ze vinden duurzaamheid belangrijk en zien graag
biologische, streek-, maar ook pure en verse producten. Vaak zijn
het evenwichtige, sociaal ingestelde personen.

Restaurantbeleving van ‘ingetogen aqua’
De aqua consument is een horecagast, die graag het verhaal van de streek, de locatie of het product
wil weten. Uitleg over de filosofie van de kok of verhaal achter de locatie of streek wordt dus
gewaardeerd. Zij houden van een authentieke sfeer, klassieke inrichting en muziek, kunst en
cultuurhistorische details. Qua assortiment stelt de aqua consument prijs op ambachtelijke
gerechten, maar ook voedsel uit de streek en verantwoord gemaakte producten (bijv. biologische of
fairtrade producten). Koken met de seizoenen spreekt hen aan. Ook producten uit de eigen tuin of
‘vergeten’ groenten worden gewaardeerd. De bediening mag wat ouder zijn of zeer beleefd.
Aandacht voor de gast, in de vorm van attent zijn en moeite doen, wordt gewaardeerd, maar het
hoeft niet te uitbundig of opdringerig.

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘ingetogen aqua’ aan?
De aqua groep wordt graag aangesproken met ´u´. Omdat de groep geïnteresseerd is in de
achtergrond, stelt zij prijs op uitgebreide achtergrondinformatie, waar beste enige verdieping in mag
zitten. Qua communicatievoorkeuren waardeert aqua rust, authenticiteit en overzichtelijkheid.
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Promotie
Do’s

Don’ts

genieten, rust, ruimte, uitje, duurzaamheid,
kleinschaligheid, verdieping, inspiratie

Maar niet grootschaligheid
op entertainment gericht

Ingetogen, informerend en inspirerend
gericht op ontdekking, cultuur en natuur
Volkskrant, Trouw, NRC
Radio 4, klassieke zender
rond journaal, actualiteiten, documentaires

Niet eigentijds, vlot, populair

Rust, klassiek
Aandacht op de website voor de
kleinschaligheid, cultuur/natuur in de omgeving,
duurzaamheid en de inspirerende locatie (bijv.
monumentale setting) van de voorziening
(indien natuurlijk van toepassing)

Niet uitbundig
Geen acties /
aanbiedingen,
grootschaligheid

Klassiek, royaal
Informatie over de locatie, keuken en/of streek

Niet glossy of gezellig

Do’s

Don’ts

Bejegening
Aankomst

Rustig, attent, informatief

Tijdens verblijf

Af en toe toetsend of dienstverlening gewenst is

Bij afscheid

Wijzen op natuurlijke en culturele activiteiten in
de omgeving en komende activiteiten van de
voorziening zelf

Niet uitgebreid uitbundig
welkomstpraatje
Niet er van uitgaan dat alles
naar wens is
Niet alleen maar wijzen op
kwaliteiten van de
voorziening zelf

Do’s

Don’ts

Gids toesturen met natuur- en culturele
activiteiten in de omgeving en eigen
programma voor het komend jaar

Maar niet Richten op
gezinssituatie of kortingen

"attenderingsprogramma”
4 keer per jaar
mail, VVV
Attenderen op nieuwe georganiseerde
activiteiten en/of gerechten op de kaart
Scout (speel de verkenner die ze op de hoogte
brengt van nieuwe activiteiten/producten)

Geen "spaar/voordeelprogramma"
Niet maar 1 keer per jaar

Aanbod
Wat aanspreekt is
Advertentie
Manier van aanspreken is
Uitstraling is
Plaatsing in krant
Plaatsing op radio
Plaatsing op tv
Website
Sfeer
Focus

Kaart
Uitstraling
Aandachtspunt inhoud

Niet in regionaal dagblad, Telegraaf
Niet op 538, Q-music, 3-FM, Veronica
Nooit rond populair vermaak

Bezoek

After sales
Behoud
Bij/net na afscheid

Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info
Tone of voice

Niet de nadruk op faciliteiten
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Factsheet Restaurants – doelgroep ‘stijlvol en luxe blauw’
U leest in deze factsheet meer over de voor uw restaurant belangrijke doelgroep ‘stijlvol en luxe
blauw’. We geven enkele tips over de restaurantbeleving voor deze doelgroep en hoe u hen kunt
aanspreken tijdens hun bezoek en in uw promotie. Deze kennis kunt u gebruiken om de
dienstverlening in uw onderneming nog beter af te stemmen op de voor u relevante doelgroepen. In
de bijlage vindt u een korte beschrijving van alle zeven consumentgroepen.
Consumentgroep ‘stijlvol en luxe blauw’
Deze gasten willen in hun vrije tijd luxe en stijlvolle ontspanning.
Ze zijn gericht op exclusieve vormen van horecabeleving en
culinair genieten. Het zijn vaak zakelijke, zelfverzekerde gasten
met jonge één- en tweepersoonshuishoudens of huishoudens
met oudere kinderen.

Restaurantbeleving van ‘stijlvol en luxe blauw’
De stijlvol en luxe blauwe consument gaat graag culinair tafelen. Dit ‘uitje’ mag luxe zijn en de
blauwe consument wil lekker verwend worden. Dus goede faciliteiten en een uitgebreide service zijn
van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan speciale vip-arrangementen, private dining, een aparte
rooksalon voor sigaren, valet parking of andere parkeerservice. Ook een modern-klassieke inrichting
past bij hen. Blauw hecht aan succes in het leven en houdt van activiteiten die hun status verhogen.
Zien en gezien worden speelt ook een rol en het betrekken van het vrienden of zakelijke netwerk
doet blauw graag. Gerechten die exclusief zijn of van Michelin-kwaliteit worden erg gewaardeerd,
net als bediening die de etiquette volgt of suggesties van het huis. Blauwe gasten zijn vaak
fijnproevers. Exclusieve proeverijen onder leiding van een expert, speciale wijn- en spijsavonden of
kookworkshops worden gewaardeerd. De blauwe gast is een kritische gast. Doe het goed of doe het
niet.

Welke wijze van communicatie en presentatie spreekt ‘stijlvol en luxe blauw’ aan?
Blauw wil graag met ‘u’ worden aangesproken. Communicatie (bijv. een website) dient informatief te
zijn, wat ingetogen en aandacht te geven aan luxe. De blauwe doelgroep houdt van Bourgondisch
genieten en vindt details voor de ‘kenners’ interessant.
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Promotie
Aanbod
Wat aanspreekt is

Advertentie
Manier van
aanspreken is
Uitstraling is
Plaatsing in krant

Do’s

Don’ts

hartstocht, passie, kwalitatief goede faciliteiten, laten
verwennen/verzorgd worden, stijlvol ontspannen in
luxere omgeving, exclusief genieten

Maar niet
grootschaligheid/massa,
kinderrijk

formeel (“u”), ingetogen informeren en inspireren,
gericht op interesses
voor ingewijden, gericht op luxe
Het Financieele dagblad, NRC, Algemeen Dagblad,
Volkskrant

Plaatsing op radio

Radio 1,2, 3-FM, Business News Radio

Plaatsing op tv

rond serieuze talkshows, documentaires,
wetenschappelijke programma’s
Facebook, LinkedIn

Social Media op
Website
Sfeer

Focus

Kaart
Uitstraling
Aandachtspunt
inhoud

Aandacht voor luxe, zorgvuldig opgebouwd en
bijgehouden website, meer ingetogen informeren dan
uitbundig
Aandacht voor de hoogwaardige (luxe) inrichting en
kwalitatief goede faciliteiten van de voorziening,
tijdelijke evenementen (voor gelijkgestemden)

Niet in Regionaal dagblad

Niet op Radio 10 Gold,
Hollandse hits zender
Niet rond populair vermaak

Niet op de massa

Luxe, klassiek
Informatief, to-the-point, gericht op luxe en comfort
(qua faciliteiten of arrangementen)

Niet huiselijk

Do’s

Don’ts

Bezoek
Bejegening
Aankomst
Tijdens verblijf
Bij afscheid

Formeel, informatief
Af en toe checken of alles naar wens is
Vooral ook wijzen andere locaties van de aanbieder of
vergelijkbare partners (in de keten)

Niet veel proberen te
betrekken bij activiteiten
Niet proberen te binden
voor herhaalbezoek

After sales
Behoud
Bij/net na afscheid
Loyalty
Type programma
Intensiviteit
Kanaal
Info

Do’s

Don’ts

Ludiek aandenken, gericht op bijvoorbeeld shopping
dichtbij

Niet richten op gezinssituatie of kortingen

"horizonverbredingsprogramma"
1 keer per jaar
Mail
Wijzen op andere aanbieders of andere locaties van
dezelfde aanbieder die voldoen aan een exclusief verblijf
of wijzen op tijdelijke evenementen voor
‘gelijkgestemden’, ‘tips van kenners’

Geen "voordeelprogramma"
Nooit meerdere keren
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Bijlage 3 Inspiratie voor watersportgerelateerde voorzieningen
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