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Edam: blijf jezelf en dus verrassend!

Het advies op een rij

Volendam: pak de kansen, ze liggen klaar!

•

Start met een club doeners die zich willen inzetten Edam.

•

Start een club ‘doeners’ en wees actiegericht.

•

Focus op de kwaliteitsbewuste kaasbezoeker en bied comfort en

•

Biedt comfort door de routes en parkeerfaciliteiten te

gastvrijheid.
Werk minimaal drie verhalen over Edam uit en vertel die met

•

Begin bij het fundament!
•

van Nederland, leukste Vissershaven van het Land, top-

Sluit slim aan op Volendam en Zeevang; door de verschillen ontstaat

•
•

architecten en vormgevers, de beste en meest originele
•

•

Start een traject om winkeliers te ondersteunen bij product en
bedrijfsontwikkeling.

•

Maak van Volendam de leukste vissershaven van Nederland:

variatie.

•

Met een moderne look-and-feel;

Vermarkt de stad met contentmarketing: het vertellen van de

•

Met verhalen van vroeger en van nu;

verhalen over kaas, de monumenten, et cetera.

•

Met vis in alle soorten en maten, van vers tot culinair;

souvenirwinkels van Nederland, et cetera.

•

Biedt comfort door de routes en parkeerfaciliteiten te optimaliseren.

•

Van Visie naar Uitvoering: Gemeente maakt in overleg met de

Met ‘vis evenementen’;

•

Wees actiegericht door samen met de ‘doeners’ stappen te zetten en

•

Wees ambitieus: dus nieuw, modern, sexy en vooral lekker.

ondernemers een meerjarig uitvoeringsprogramma inclusief

dit langdurig vol te houden. Ook kleine stappen zijn van grote

begroting.
•

optimaliseren.

verschillende media en op verschillende locaties.

Verhoog de ambitie op alle vlakken: mooiste muziekmuseum

Kom in actie door gemeentelijk budget voor actiegerichte

•

Laat ‘bestuurders’ besturen en ‘doeners’ in actie komen.

•

Werk volgens Strategic Doing methodiek door Denken en

•

waarde, want het gaat om het proces.

Laat Volendam Horen!
•

Brainstorm met lokale ondernemers om gasten te verrassen met

•

aanjager bij de VVV.

Met evenementen voor drie generaties aan Nederlandse
fans;

comfort en gastvrijheid zodat mensen écht het gevoel krijgen welkom

•

Met een iconische ‘Palingsound Museum’;

te zijn.

•

Met een aantrekkelijke muziekevenementen programma

Categoriseer de genoemde acties (7.2) naar effectiviteit en

•

Doen af te wisselen.

realiseerbaarheid.

en ruimte voor aanstormend talent.
•

Maak van de haven een verrassend Mooie Vissershaven:

•

Niet naar elkaar wijzen maar elkaar een hand geven!

•

•

Kosten van vernieuwing en realisatie laten dekken door

Speel in op de ‘klantreis’ van de drie belangrijkste doelgroepen

Met oude schepen (bruine vloot) i.p.v. jachten;

•

•

Werk met historici de c.a. drie meest sprekende verhalen uit.

•

Met een luxueuze uitstraling door modern meubilair;

•

Door het aanzicht te verbeteren op de Dijk (borden,

gedeelte van toeristenbelasting en hogere parkeertarieven.
•

Ondernemersklimaat versterken door leuke acties af te
wisselen met inhoud en inspiratie.

•
•

Zeevang: Koester de onontgonnenheid!

Zoek kennis via kennisinstituten (Hogescholen en

•

Communiceer wat er wél is via verschillende kanalen.

universiteiten) en stel samen een jaarlijks ‘Dashboard’ op.

•

Versterk vanuit de gastvrijheidsgedachte de informatievoorzieningen en
de routes.

Ondersteun ondernemers gericht en actief bij vernieuwing,
bedrijfsoverdracht en bedrijfsvoering.

•

4

•

Purmerend, Edam-Volendam).

Werk samen met de gemeente een plan uit voor de inzet van
BIZ voor De Dijk in Volendam.

Richt de marketing ook actief op de aangrenzende kernen (Hoorn,

•

Vertel het verhaal over de strijd met.het water.

•

Sluit aan bij processen rond agrotoerisme.

rekken).
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Inleiding
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1.1

Aanleiding

In oktober 2019 is Wouter de Waal van ZKA-Strategy, samen met ondernemers,
raadsleden en andere geïnteresseerden, intensief ingegaan op de toeristische
toekomst van Edam-Volendam. En één ding bleek helder en duidelijk voor (bijna) alle
aanwezigen: het is tijd om in gemeente Edam-Volendam werk te maken van toerisme!
Want ondanks landelijke groei en een ‘booming’ toeristische industrie op een half
uurtje rijden van Amsterdam, lijkt de groei te stagneren. Bovendien brengt toerisme de
inwoners niet alleen economische voorspoed, maar ook overlast, aantasting van de
identiteit en verrommeling van de leefomgeving.
Per november 2019 is het TOP begonnen, het Toeristisch en Ondernemers Platform.
Gezien het idee voor een platform positief ontvangen was door de wethouder en de
gemeenteraad, is op 7 november een motie aangenomen die het Toeristisch en
Ondernemers Platform ondersteunt en middelen vrijmaakt voor de verdere uitvoering.
Nu rijst de vraag ‘wat’ en ‘hoe’. Hoe gaan we ons organiseren? Hoe gaan we
geld bijeenbrengen om in actie te komen? Hoe gaan we om met de drie
verschillende kernen? Maar ook wat komt er bij kijken om een toeristisch aanbod te
realiseren waar straks onze kleinkinderen trots op zijn. In deze rapportage zal ZKAStrategy stap voor stap toewerken naar antwoorden op deze vragen.
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1.2

Aanpak en leeswijzer

Om de vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende stappen gezet:
• Stap 1: Startgesprek met het huidige Toeristisch Ondernemers Platform
(TOP). Tijdens het startgesprek is besproken hoe de online enquête wordt
uitgevoerd en welke planning wordt aangehouden.
• Stap 2: Organisatieontwikkeling van het Toeristisch en Ondernemers
Platform (TOP). Dit is door Stimulans uitgevoerd.
• Stap 3: Propositie. Middels een online tool zijn alle bewoners naar hun
meningen, ideeën en kansen voor het gebied gevraagd. Ze zijn hiertoe
opgeroepen middels verschillende artikelen in de lokale media en
oproepen via social media. Ook zijn per deelgebied verdiepende
gesprekken gevoerd met ondernemers.
• Stap 4: Organisatie en financiering. Voor de uitwerking van de
organisatorische kant is een bijeenkomst met het bestuur gehouden en
zijn diverse achterliggende stukken verwerkt, waaronder het verslag van
Stimulans.

Leeswijzer
• De proposities voor de drie kernen zijn
uitgewerkt in hoofdstuk 2,3 en 4
• de randvoorwaarden van een succesvolle
samenwerking zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5
Het Fundament
• In hoofdstuk 6 en 7 wordt ingegaan op zowel
de organisatie, financiering als de op te
pakken acties.
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02
Propositie Edam

Edam

9

Sterkte

Zwakte

• Authentiek, rustiek en puur product
• Hoge kwaliteit cultureel erfgoed
• Gracht door Edam - water als verbinding

• Beperkt recreatief aanbod
• Beperkt verblijfstoerisme
• Slechte bewegwijzering

• Edam als internationaal sterk kaasmerk
• Divers publiek – stabiele economie

• Fietsroutes sluiten niet aan op Edam centrum
• Geen optimale verbinding met het water

Kans
• Versterken mal/contramal Edam/Volendam/Zeevang. Gebieden slim op
elkaar laten aansluiten zodat ze elkaar versterken
• Betrekken haven bij waterverbinding
•
•
•
•
•

Watersport (sloep/bootjes)
Elektrisch oplaadpunt fietsen
Individuele toerist (internationale ‘kaastoerist’)
Samenwerking tussen ondernemers
Verbeteren van de bereikbaarheid en de parkeeraccommodatie*

• Beter vermarkten van het historisch karakter en de kaashistorie*
• Focus op ruimtelijke belevingskwaliteit en gebruikskwaliteit van de oude
binnenstad, havens en fort Edam*
• Extra overnachtingsmogelijkheden creëren*
• Meer en/of betere benutting musea en ambachten*

Bedreiging
• Concurrentie vanuit andere kaassteden
• Draagvlak voor voorzieningen binnen het centrum
• Massatoerisme

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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2.1

Edam nú

Edam is het goed bewaarde, kleinschalige en
charmante Zuiderzeestadje met veel monumenten,
smalle straatjes en grachten, de haven en de
wereldberoemde kaas. Het Zuiderzeestadje is goed
bereikbaar, ligt vlakbij Amsterdam, biedt betaalbare
accommodaties en rust. De doelgroep is
voornamelijk de Europese bezoekers en de
Nederlandse 55-plussers.

Tekst
Wat vinden de inwoners van Edam (nu) – in 3 woorden?

Edam is vooral een verrassing. Tussen het
‘Volendams geweld’ en de rust vanuit Zeevang,
beland je in een Oudhollands pareltje, dat je niet
had verwacht. Edam is verrassend doordat de
schoonheid en de overweldigende kwaliteit van het
historisch aanbod zo onbekend zijn. De sfeer is
gezellig, maar niet uitbundig.

In 2025: Welke drie woorden moeten Edam typeren in 2025?
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Tekst

Wat maakt Edam in jouw ogen bijzonder en onderscheidend?

Wat is het leukste aan Edam?
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2.2

Edam straks

‘Edam is een pareltje dat vooral verrast. Wegens de waardevol
geconserveerde authenticiteit, de kalme sfeer en het hoogwaardig erfgoed.
Bezoekers worden op kwalitatieve wijze meegenomen in de verhalen,
waarbij kaas een hoofdrol speelt’
Edam moet blijven verrassen en vooral zichzelf blijven. Voor een
beperkte doelgroep (soms wat ouder, hogere sociale klasse, interesse
in cultuurhistorie en de buitenlandse kaas-bezoeker), waarbij ook de
regionale markt niet moet worden vergeten.

In 2025: Voor wat voor soort bezoeker moet Edam aantrekkelijk zijn?

Het gaat in Edam niet om de aantallen bezoekers sterk te vergroten,
maar de beleving te intensiveren. Het gaat om de kwaliteit. Dat is de
kracht van Edam, dus ook de kwaliteit van de beleving. Elke bezoeker
moet bij vertrek weten hoe het zit met die kaas. En minimaal drie
bijzondere verhalen over Edam hebben gehoord/gelezen of gezien.
Dus gratis blokjes kaas voor alle bezoekers, maar wel met een leuk
verhaal erbij. Drie verhalen kiezen die op diverse plekken terugkomen
op informatieborden, maar ook via verschillende andere media

worden gecommuniceerd.

In 2025: Welke drie woorden moeten Edam typeren in 2025?

13

Edam kiest dus bewust voor kwaliteit, daar ligt de ambitie én het
verleden. Geen ramsh-kaasbezoekers, maar de échte kenners.
Die komen naar Edam en leren bijvoorbeeld in het Kaasmuseum
alles over de Edamse kaas (historie). Bezoekers van Edam krijgen
een beter verhaal te horen, er is meer gastvrijheid en rust dan in
Volendam of andere ‘Kaas-hotspots’. Zonder elitair te zijn.
Veel gaat dan ook via mond-tot-mond reclame. Maar ook via
goede contentmarketing. Waarbij het verhaal wordt verteld,
achter de kaas en achter de historie.
Daarnaast wordt op een creatieve manier ingezet op
evenementen. Van bijvoorbeeld de ‘Edammer Kaasfondue-week’
tot de ‘binnenkijk-dagen’ waar historische gebouwen worden
bezocht. Want evenementen trekken niet alleen bezoekers, ze
genereren ook veel publiciteit in de media.
De basis vormt hoogwaardige voorzieningen die de gasten
verwennen. Parkeren hoeft niet gratis, maar wel goed, met
duidelijke routering. Fietsers weten waar ze hun (elektrische)
fiets kunnen stallen en opladen, even kunnen uitrusten, naar het
toilet kunnen en lekker wat kunnen eten.
Daarbij geldt dat Edam een soort ‘contramal’ is van Volendam, en
bezoekers verrast met een ánder verhaal. Wel rustiger en meer
op de inhoud gericht, maar ook bezoekers van Volendam
kunnen zo ook hier hun hart ophalen.

Propositie Edam
Advies
• Edam: blijf jezelf en dus verrassend

• Start met het fundament: een club doeners die zich enthousiast voor langere
tijd willen inzetten voor toeristische ontwikkeling in Edam
Tekst
• Focus op de
kwaliteitsbewuste kaasbezoeker en bied comfort en gastvrijheid
• Werk (samen met o.a. historici) minimaal drie verhalen over Edam uit en vertel
die met verschillende media en op verschillende locaties

Actie TOP
• 2021
• Doeners bij elkaar brengen
• Acties uitwerken (realiseerbaarheid en effectiviteit)
• Verhalen uitwerken
• Samen met VVV/Laag Holland een PR plan opzetten voor
contentmarketing

• Sluit slim aan op Volendam en Zeevang; door de verschillen ontstaat variatie.
• Vermarkt de stad met contentmarketing: het vertellen van de verhalen over
kaas, de monumenten, et cetera
• Biedt comfort door de routes en parkeerfaciliteiten te optimaliseren en

mensen vanaf de parkeerplaats naar het centrum te begeleiden
• Wees actiegericht door samen met de ‘doeners’ stappen te zetten en dit
langdurig vol te houden. Ook kleine stappen zijn van grote waarde, want het
gaat om het proces
• Brainstorm met lokale ondernemers om gasten te verrassen met comfort en
gastvrijheid zodat mensen écht het gevoel krijgen welkom te zijn
• Categoriseer de genoemde acties (7.2) naar effectiviteit en realiseerbaarheid
• Speel in op de ‘klantreis’ van de drie belangrijkste doelgroepen door in elke
stap daarin een rol uit te werken voor Edam
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• 2022 - 2023

• Periodiek (maandelijks) overleg organiseren over op te pakken acties en
dit twee jaar volhouden!
• VVV betrekken bij uitvoering en taakverdeling
• 2024

• Korte evaluatie en nieuwe acties uitwerken

15

03
Propositie
Volendam

Volendam
Sterkte
• Veel/voldoende horeca op de Dijk
• Hoge positie op internationale markt
•
•
•
•
•

Trots bij inwoners
Verblijfrecreatieve ontwikkeling
Wereldberoemd in Nederland
Verbinding met het water – Dijk is een podium op het water
Ligging nabij Amsterdam
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Zwakte

•
•
•
•

Verschil tussen de Dijk en de rest van (het centrum)
Verschraald product langs de Dijk/nostalgie beperkt te beleven*
Beperkt dagrecreatief aanbod
Parkeren – beperkte routing

•
•
•
•
•
•

Beperkte samenwerking tussen ondernemers
Zeer beperkte openbare aankleding*
Weinig zichtbaarheid van thema ‘visserstad’
Tweedeling van de Dijk (noordkant en zuidkant)
Slecht imago onder de Nederlanders
Lage aantrekkingskracht koopkrachtige toeristen*

• Weinig diversiteit toeristisch product*

Kans
• Binnenlands toerisme
• Thematische profilering met Vissershaven en muziek
•
•
•
•
•
•

Verhalen tot uiting brengen (paling, kunst, muziek, vis, schilders)
Slimme ruimtelijke inrichting rondom de haven
Samenbrengen alle beleidsmatige cross-overs
Verhogen bezoekduur door samenwerking met andere dorpen/plekken
Samenwerken met Tours & Tickets/ Hop-on-hop-off
Aan elkaar koppelen van de verschillende sferen van het Kleiperk-

gebied, Haven-zuid, Slobbeland en Marinapark en bevorderen van een
meer continue route*
• Benutten van de potentie van het waterfrontals onderdeel van de
Markermeerkust*
• Ontwikkelen nieuwe trekker bij de Haven-zuid (bijvoorbeeld in
horecasfeer)*

Bedreiging
• Tours & Tickets (bestaand en nieuw)
• Afnemen draagvlak
• Concurrentie Holland iconen
• Omzetdaling, vooral bij retail

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam

Op de Dijk

3.1

Volendam nú

In Volendam is De Dijk (straatnaam ‘Haven’ gelegen tussen het Noordeinde en
het Slobbeland) het meest prominente onderdeel van Toeristisch Volendam. Het
bundelt niet alleen het aanbod aan horeca en retail, maar vormt ook de meest
belangrijke looproute door het gebied. Daarnaast is de Dijk het hoger gelegen
podium dat zicht biedt op de Gouwzee, het IJsselmeer en de haven.
In de haven bevindt zich een replica van een VOC-schip en een aantal historische
botters. Verder biedt de haven uitzicht op rondvaartboten en allerhande
recreatievaartuigen.
Bezoekers kunnen op De Dijk genieten van de horeca en retail (souvenirs en
fotowinkels). De focus ligt op de snelle buitenlandse bezoeker en de
Volendammers.
De look-and-feel van het gebied is mager. Er is zoals in de visie is aangegeven
sprake van ‘slijtage van het decor’. De karakteristieke bebouwing is niet in
optimale staat, net zo min als de inrichting en het onderhoud van de openbare
ruimte (pag. 18). Hierdoor biedt het aanblik van de straat en de haven niet de
kwaliteit die noodzakelijk is voor een volwaardige toeristische beleving.
Opvallend is het gebied nét achter de Dijk. Vanuit de drukte beland je in een
rustig en kwalitatief decor dat het échte Volendam laat zien. Met kronkelende
straatjes, een grachtje en authentieke huisjes. Al met al een verbluffend contrast.

Tekst

Achter de Dijk
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Wat is het leukste aan Volendam?

Wat maakt Volendam in jouw ogen bijzonder en onderscheidend?

18

Tekst
Wat vinden de inwoners van Volendam (nu) – in 3 woorden?

Wat zijn de belangrijkste herinneringen van een bezoeker aan Volendam?

19

De omschrijving van Volendam door De Lonely Planet is veelzeggend: ‘De voormalige
vissershaven van Volendam is zeker schilderachtig, met zijn rijen houten huizen en de lokale
bevolking die traditionele kleding draagt voor kerkelijke en feestelijke evenementen, maar de
haven is overspoeld met kitscherige souvenirwinkels, verkleedfoto's in traditionele
Nederlandse klederdracht kraampjes, een virtual reality wandeling door oud Volendam, een
enorme kaaswinkel / museum, viskraampjes, frietkraampjes en roofzuchtige meeuwen. In het
weekend wemelt het van bezoekers’.

Tekst

20

3.2

Volendam voor wie?

De discussie over toerisme focust zich veelal op buitenlandse groepsreizigers. Deze
groepen komen in georganiseerd verband naar de stad, bezoeken kort enkele plekken
of maken een rondvaart naar Marken. Zij zijn enerzijds van economische waarde voor
de retail in het dorp, anderzijds zijn zij bepalend voor het aanzicht (groepen zijn
overheersend in het straatbeeld) en imago van Volendam (Tourist Trap). De jongere
Nederlandse bezoekers benutten vooral vanuit de nabij gelegen verblijfsrecreatie de
horecavoorzieningen.
Een doorwrochte marketinganalyse voor Volendam is niet voorhanden, maar tijdens
de gesprekken komen vier groepen aan de orde:
- Individuele buitenlandse bezoekers; die vanuit de omringende landen Nederland
bezoeken, maar ook in steeds grotere mate afkomstig zijn uit verder gelegen
landen;
- Buitenlandse groepsreizigers: vooral met touringcars reizende groepen die ‘quick
and dirty’ Volendam aandoen om een beeld te krijgen van het clichématige Holland
product;
- Nederlandse bezoekers; veelal wat oudere seniore bezoekers afkomstig uit het hele
land, aangevuld met jongeren gericht op het forse horeca-aanbod
(vrijgezellenfeesten, et cetera).
- De Volendammers en regionale bewoners; voor veel Volendammers en bewoners
uit de regio is de Dijk een belangrijk uitgaansgebied.
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De keuze van de doelgroepen is één-op-één verbonden met de producten die geboden
worden. De kwaliteit van het toeristisch product is de afgelopen decennia afgenomen. De
‘Sleetse’ look-and-feel, het ontbreken van kwalitatieve uitwerking van de relevante thema’s,
nauwelijks slecht weer voorzieningen en weinig voor kinderen. Daarnaast heeft ook de
vooral op economisch gewin gerichte uitbating de, in de gemeentelijke visie genoemde,
vicieuze cirkel versterkt. (zie vicieuze cirkel, pag 36)
Bestaande of nieuwe markten? Het huidige product focust (grofweg) op twee markten; de
binnenlandse markt en de buitenlandse markt, met de nadruk op continentale bezoekers
van buiten Europa. De bezoekers van buiten Europa zijn weggevallen door Covid-19 en de
verwachting is dat zij niet eerder dan 2024 zullen terugkeren. Europese bezoekers zullen
sneller terugkomen door het vaccinatieprogramma en het veilige gevoel om redelijk bij huis
te zijn. Binnenlandse bezoekers kenmerken zich door wat lagere sociale klasse, jongere
leeftijdsgroepen en vooral op ‘pret’ en vertier gerichte gasten. Maar vast staat dat
buitenlandse bezoekers een zeer manifest onderdeel uitmaken van het marktpotentieel
gezien de vele bedrijven die hiervan afhankelijk zijn.
Bestaande producten of nieuwe producten? Hoewel de bestaande producten zeker tot
tevreden klanten leidt, is kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Dat zal deels tot nieuwe
producten of diensten kunnen leiden (evenementen, nieuwe attracties, et cetera), maar
Volendam blijft Volendam. Daarom ligt de toekomst voornamelijk uit het vernieuwen van
het aanbod.

Tekst
Marktpenetratie is een groeistrategie die zich met bestaande
producten richt op de bestaande markten. De inspanning
focust op marketing en sales. Bijvoorbeeld uitgebreide reclame
voor het huidige Volendamse product.

Productontwikkeling richt zich met nieuwe producten en
diensten op de bestaande markt. De focus ligt op product
vernieuwing en innovatie. Bijvoorbeeld nieuwe evenementen
voor Nederlandse doelgroepen.
Marktontwikkeling focust met bestaande producten op nieuwe
markten. Bijvoorbeeld het aanspreken van de zakelijke markt
met het bestaand aanbod.
Diversificatie richt zich met nieuwe producten op nieuwe
markten. Bijvoorbeeld congrescentra gericht op de zakelijke
bezoekers.
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3.3

Volendam straks

In 2025: Welke drie woorden moeten Volendam typeren in 2025?

‘Volendam is de eigenzinnige Vissershavenplaats waar bezoekers worden geraakt door het
verhaal van de visserij, de haven en de Volendammer muziek. In een comfortabele
sfeervolle setting die kwaliteit en gastvrijheid ademt.’
Propositie: kies en wordt gekozen!
Volendam kan zich dan ook door productvernieuwing en kwaliteitsverbetering sterk blijven
richten op de bestaande markten. Te allen tijde dient de focus te liggen bij
kwaliteitsverbetering. Want de bezoeker is steeds meer verwend, geïnformeerd en op
zoek naar waardevolle ervaringen. Daarbij is het vooral slim om –marketingtechnisch- de
focus op de Europese buitenlandse markt te vergroten, gezien de grote terugval van de
intercontinentale bezoekers.
Van belang is een propositie te kiezen die past bij het gebied, de lokale cultuur en kansrijk
aansluit bij de wensen van bezoekers. Voor Volendam zijn dat twee richtingen die in feite
nú al een zeer sterk onderdeel uitmaken van de propositie, maar in de praktijk summier
zijn uitgewerkt. Enerzijds de Haven en de Visserij en anderzijds de muziek.

Welke toerist mag er komen naar Volendam volgens bewoners?
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Het verhaal van de haven en de visserij
Googelend op ‘Vishandel Volendam’ komen er 652.000 vermeldingen naar voren.
Volendammer vishandelaren bestaan door het hele land. Van Echt en Heemstede tot
Kerkrade en Amersfoort. Er is bijna geen ander dorp dat zoveel met vis heeft, als
Volendam. En als ‘vis’ zo sterk verbonden is met je naam, verwacht de bezoeker dat de
haven overloopt van alles wat hiermee te maken heeft.

Daarmee is het verhaal van de Volendammers en de vis een schot voor open doel als het
om de propositie van het gebied gaat. Want ‘vis’ en ‘Volendam’ is een combinatie die
logisch is, aansluit bij het verhaal van de stad en een scala aan mogelijkheden voor een
waardevol verblijf biedt. Bovendien ligt er een geweldige haven, gericht op het zuiden,
met ook een eigen verhaal. Van de schepen die er kwamen en zijn gebouwd, haar
ontstaan en haar gebruik.
Cultuur
Dit alles betekent niet dat er geen ruimte is voor ‘niet-vis’ en ‘niet-haven’. Want er zijn
goede aansluitende thema’s, als bijvoorbeeld het verhaal van de schilders van Spaander.
Cultuur en kunst vinden gemakkelijk hun plek binnen dit concept en zijn belangrijk in (de
geschiedenis van) Volendam. Sterker nog, dit soort invulling maakt de beleving alleen
maar waardevoller. Daarom is het van belang de banden met het cultuurplatform
permanent aan te halen en elkaar ook hier te versterken. Andere invullingen liggen
bijvoorbeeld op vlak van ontwikkelingen rond de glasaal of de pluimvee/eenden. Maar de
keuze voor vis en visserij vormt de voedingsbodem, de richting en structuur waar het
gebied op kan aanhaken.
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Het thema biedt een oneindig aantal opties, die verzameld moeten worden en
waarvan de meest haalbare opties en met het meeste effect, direct opgestart kunnen
worden.
Bijvoorbeeld rond evenementen: Culinair festival rond paling, ‘beste schippersbitter
van het Jaar Verkiezing’, botterwedstrijden, cursus bottervaren zonder motor,
excursies en verhalen over de Glasaal, Volendammer visfileerdagen, Visserijliederen,
dagverse vismarkt á la Den Oever.
Als het om de aankleding van de haven gaat, kan de bezoeker zijn hart ophalen aan
het verhaal van de Volendammer Visserij. Door de –geplande- ontwikkeling van de
scheepswerf, door visueel de focus te leggen op visserijschepen, door de bedrijvigheid
rond IJsselmeervisserij een zichtbare en beleefbare plek te geven, door
informatieborden of door Virtual Reality (VR) toepassingen.
Ruimtelijk gezien vallen de vele polyester niet-visserij schepen en rondvaartboten op.
Het betekent niet dat er geen plek is voor deze schepen, maar slim geclusterd of
tussen visserij gebonden schepen wordt hun aanwezigheid minder prominent. Dan
kan hun plaats ingenomen worden door de authentieke Bruine Vloot schepen met
hun passende uitstraling.
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Muziek
Muziek zit de Volendammers wellicht nog meer in het hart dan visserij. Er is bijna geen
plek in Nederland die zoveel landelijk bekende muzieksterren, bands en hits heeft
voortgebracht dan Volendam. Niet alleen ten aanzien van de huidige generatie, maar
ook vele duizenden babyboomers zijn opgegroeid met de muziek die in Volendam of
door Volendammers is gecomponeerd en gespeeld. De verhalen hierover zijn talrijk en
soms ook aangrijpend. Bekijk de documentaire maar eens over het nummer ‘Lea’ van
The Cats (https://www.youtube.com/watch?v=JMrhXC9q0oo).
Toch is rond de Volendammer-muziek weinig voorhanden in Volendam zelf. Het
museum zit weggestopt op een zolder op het Slobbeland in het ‘Palingsound
museum’. Volendam kent wel degelijk muziekfestivals als Votown en Klaphek waar
Volendamse artisten optreden. Daarnaast biedt het Pop- en Cultuurhuis PX ruimte
voor (jonge) artiesten. Een plek waar de impact van de Volendammer muziek op een
hoogwaardige manier ontdekt kan worden, ontbreekt.
Muziek als propositie is een uitgelezen mogelijkheid om ook het gebied achter de dijk
te betrekken. Daarbij liggen evenementen voor de hand. Die hoeven niet altijd groots
(lawaaiig) en meeslepend te zijn. Ook kleinschalige muziekevenementen op het
Europaplein zijn van waarde. Denk bijvoorbeeld aan jong aankomend talent van ‘singer
songwriters ‘ die akoestisch optreden.
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Daarbij geldt dat evenementen zich moeten ontwikkelen, in bekendheid, in
bezoekersaantal en ook in line-up. Dat vergt soms uithoudingsvermogen en geduld,
maar Volendam beschikt over een uitgelezen voedingsbodem en lokale achterban voor
een succesvolle invulling.
En muziek hoeft niet alleen ‘gehoord’ te worden. Liefhebbers halen hun hart op met
verhalen achter de kleding van de muzikanten, hun instrumenten, de muziekteksten
en alles rondom de ‘fans’. Dit alles kan op een prominente plek in een ‘Palingsoud
museum plaatsvinden, maar ook meer verspreid over de stad, bijvoorbeeld in kleine
‘pop-up exposities’. En er zijn zeker plekken in het dorp die verbonden zijn met
bepaalde nummers, zo kunnen routes worden gemaakt met het verhaal en de muziek
erbij.

Tekst

Propositie Volendam
Actie TOP

Advies
• Start een club ‘doeners’ en wees actiegericht.
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De realisatie vergt een lange adem, veel partijen, geduld, doorzettingsvermogen.

• Biedt comfort door de routes en parkeerfaciliteiten te optimaliseren
• Start een traject om winkeliers te ondersteunen bij product en

2021

bedrijfsontwikkeling
Tekst
• Maak van Volendam de leukste vissershaven van Nederland

• Samen met de Gemeente een uitvoeringsprogramma opstellen met
taakverdeling en financiering

• Met een moderne look-and-feel

• Acties uitwerken (realiseerbaarheid en effectiviteit)

• Met verhalen van vroeger en van nu

• Intern bestuurlijk de taken verdelen: de Haven, de Muziek, de Aankleding

• Met vis in alle soorten en maten, van vers tot culinair

• Kleine teams van ‘doeners’ samenstellen (per taak) en periodiek (maandelijks)

• Met ‘vis evenementen’

• Wees ambitieus: dus nieuw, modern, sexy en vooral lekker

overleg over de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma

• Support via VVV op ‘strategic doing’ wijze om acties gaande te houden

• Look-and-feel
• Laat Volendam Horen!

2022 en verder

• Met evenementen voor drie generaties aan Nederlandse fans

• Continu proces opgang houden; ook kleine stappen zijn van belang

• Met een iconische ‘Palingsound Museum’

• Samen met gemeente Cross-overs (andere sectoren die rol spelen bij Toerisme

• Met een aantrekkelijke muziekevenementen programma
• Maak van de haven een verrassend Mooie Vissershaven
• Met oude schepen (bruine vloot) i.p.v. jachten
• Met een luxueuze uitstraling door modern meubilair

• Door het aanzicht te verbeteren op de Dijk (borden, rekken)

en recreatie) uit andere sectoren benutten
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04
Propositie Zeevang

Zeevang
Sterkte
•
•
•
•
•

Veenweide, boerenland tussen veel dorps-/stadskernen
Rust & ruimte
Kleinschalig
Markermeerdijk
Agrarische karakter
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Zwakte
• Toerisme & recreatie heeft weinig prioriteit
• Samenwerking tussen ondernemers ontbreekt
• Weinig potentie toerisme
• Onbekendheid

• Openheid

Kans
• Fietstoerisme – met name elektrische fietsen
• Beter beleefbaar maken van de kust – dijk en overgang van water naar land
•
•
•
•
•

Fietsroutes koppelen aan bestaande aanbieders
Gemaal en andere pareltjes naar voren brengen
Service vergroten
Focus op de lokale markt met agrarische producten
Agrotoerisme

• Verbinding met Hoorn en Purmerend
• Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de infrastructuur en
verblijfsrecreatie*
• Laagste punt Noord-Holland – de Breek
• Optimaliseren dagrecreatieveaanbod; bezoekmoment verlengen*
• Optimaliseren van de promotie, marketing en organisatie*

Bedreiging
• Rust en stilte onder druk door gemotoriseerd verkeer
• Verschraling van de verblijfsrecreatie

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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4.1

Zeevang nú

Zeevang kenmerkt zich door een typisch Hollands landschap, met kronkelige veenriviertjes, groene veenweiden met koeien, authentieke stolpboerderijen en pittoreske
lintdorpjes. Het gebied beschikt over een beperkt aantal (kleinschalige)
verblijfsaccommodaties waaronder meerdere boeren campings. De grootste camping
bestaat voornamelijk uit vaste standplaatsen voor Nederlandse gasten. Bezoekers
waarderen vooral de rust, weidse vergezichten en de schoonheid van het platteland.
Hoewel het aanbod gerust ‘ijl’ genoemd kan worden, is er niet leeg. Wie goed kijkt, ziet
voldoende aanbod voor de geïnteresseerde bezoeker. Niet ‘groots en meeslepen’, maar
kleinschalig, als ‘nevenfunctie’ of verrassend zonder op te vallen. Waardevol en
karakteristiek zijn bijvoorbeeld ‘Het wapen van Middelie’, het ‘Schooltje van Dik Trom’, De
‘Oude School’ en bezoekerscentrum ‘De Breek’. Vlakbij het laagste punt van NoordHolland, bij Etersheim, kan vanaf nu iedereen archeologisch minimuseum De
Waterwolf bezoeken. En als fietsgebied is het waardevol met specifieke racefietsroutes en
de Zuiderzeefietsroute rond het IJsselmeer.

Wat vinden de inwoners van Zeevang (nu) – in 3 woorden?

Tekst
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Wat is het leukste aan Zeevang?
Welke toerist mag er komen naar Volendam volgens bewoners?

Wat maakt Zeevang in jouw ogen bijzonder en
onderscheidend?

Wat zijn de belangrijkste herinneringen van een
bezoeker aan Zeevang?
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4.2

Zeevang straks

‘Zeevang is de weelderige regionale achtertuin van de omliggende kernen Hoorn,
Purmerend en Heerhugowaard met een waardevolle verhaal en
kleine parels’.
De kracht van Zeevang is de ‘onontgonnenheid’, rust en het pure, oer-Hollands en
plattelandskarakter. Daarmee verleidt ze de bezoekers die onder andere met de
(elektrische-) fiets het gebied bezoeken. Vanuit de campings, maar vooral vanuit de
omliggende kernen.
Het is een gebied waar men rust ervaart, op de dijk het IJsselmeer kan meemaken en
kan uitrusten in de verschillende lokale horecavoorzieningen. Daarmee heeft Zeevang
vooral een regionale functie. Het vormt de mooie groene achtertuin waar bewoners
van Hoorn, Purmerend, Edam-Volendam komen ademhalen. Maar gezien de grote
actieradius van de elektrische fietsen, ligt het gebied ook binnen het bereik van verder
gelegen woongebieden als Alkmaar, Amsterdam en Zaandam.
De kansen liggen in het versterken van de bestaande kracht. Door denkend vanuit de
bezoeker, in te spelen op optimale gastvrijheid, routes voorzien van het verhaal over
het gebied, de vogels, het landschap en de natuur. Maar ook het bijzondere verhaal
van leven met het water, verdronkendorp, de braken. Door de toeristisch
medegebruik van de landbouwsector aan te jagen met kleine winkels en stalletjes of
rustpunten met toilet. Kortom, Zeevang kan zich ontwikkelen tot een waardevolle
achtertuin van de regionale bewoners en bezoekers.

Propositie Zeevang

33

Actie TOP

Advies
• Koester de onontgonnenheid!

2021 en verder

• Communiceer wat er wél is via verschillende kanalen

• Zoek de ‘doeners’

• Versterk Tekst
vanuit de gastvrijheidsgedachte de informatievoorzieningen en de
routes

• Kom periodiek bij elkaar om de actiepunten te bespreken
• Inventriseer en bekijk de kansen rond routes

• Richt de marketing ook actief op de aangrenzende kernen (Hoorn, Purmerend,
Edam-Volendam)
• Vertel het verhaal over de strijd met het water
• Sluit aan bij processen rond agrotoerisme

• Zoek informatie om te delen over het gebied en deel deze met verschillende
media (borden, online en off-line)
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05
Het fundament
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5.1

Inleiding

Om toerisme en recreatie in Gemeente Edam-Volendam duurzaam te
ontwikkelen, is meer nodig dan een aantal actiepunten. Het vereist een
gedegen (organisatorische-) basis van waaruit gewerkt, gedacht en beslist kan
worden.
Het fundament voor toeristisch Volendam, Edam en Zeevang vergt een
gezamenlijk idee over de ambitie die nagestreefd moet worden. Hoe goed wil je
eigenlijk zijn en waar ligt de middelmaat die je wilt verlaten?

Het gaat om:

Het fundament bestaat ook uit betrouwbare kennis. Waar gaat het eigenlijk om?

1.Ambitie en kwaliteit

Hoeveel mensen werken er in toerisme? Wat is het perspectief van de
ondernemers en welke ontwikkelingen kunnen we de komende decennia
verwachten?

Bezoekers zijn belangrijk, maar bewoners ook. Hoe sluit toerisme en recreatie
aan bij zijn of haar wensen? Of beter nog, hoe wordt de gemeente nóg meer de
moeite waard om in te wonen? Doordat de bewoners trots hun leefomgeving
laten zien als familie over de vloer komt. Dat men net zo kan genieten van het
lokale aanbod als de bezoekers die op bezoek komen. En dat in een
evenwichtige situatie, zodat de bezoekers geen grote inbreuk maken op de
persoonlijke leefomgeving. Dus dat er sprake is van balans tussen bewonen en
bezoeken, leven en genieten, nieuwsgierigheid en trots.

2.Slimmer worden
3.Leefbaarheid en trots.
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5.2

Doen wat je moet doen,
maar dan veel beter!

Hoge ambities kiezen!
De basis van de vernieuwing is de ambitie. Dus bepalen hoe goed je wilt zijn en
met welke situatie je tevreden bent. Dat is natuurlijk ook deels subjectief en
verschilt per ondernemer. Maar tot op heden lijkt het erop dat fors is geleund op
de zekerheid van de stroom buitenlandse bezoekers. Deze comfortabele situatie
betekent niet dat er niet hard gewerkt is. Maar het heeft de innovatie gesmoord,
meer van het zelfde aanbod aangewakkerd en de focus sterk bij het eigen bedrijf
gelegd en dus niet bij de gezamenlijke krachten. Hierdoor is een kwalitatief
middelmatig product ontstaan voor een éénzijdige doelgroep. Deze gasten zijn
veelal echt wel tevreden en gelukkig met hun bezoek, maar het is slechts één
groep. Andere doelgroepen zijn in zekere zin de rug toegekeerd.
Dáár ligt de focus van de ambitie: zo goed worden dat ook andere doelgroepen
naar een bezoek hunkeren. En die andere doelgroepen zijn kritisch, hebben soms
een minder positief beeld van het aanbod, hebben veel om uit te kiezen en zijn
verwend door hoogwaardig aanbod op vergelijkbare locaties.

Kortom:
• Verlaat de middelmaat;
• Streef naar de beste in je segment;
• Niet wegkijken of naar de gemeente wijzen, maar actie!
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Verbreek de vicieuze cirkel!
De Toeristische Visie Edam-Volendam die in 2015 is vastgesteld geeft het zeer
helder weer: Toeristisch Edam-Volendam bevindt zich in een vicieuze cirkel die
op diverse punten tot verschraling en achterstand heeft geleid.
Voordat COVID-19 zich manifesteerde was dat niet eens zo heel zichtbaar.
Want het was gezond druk en de zaken liepen als voorheen. Al was wel her en
der zichtbaar dat de omzet begon te dalen. De noodzaak van vernieuwing was
echter niet zo sterk dat het tot daadwerkelijke veranderingen heeft geleid.
Het geheel stilvallen van de buitenlandse markt door COVID-19 heeft de
gemeente vol geraakt. Veel harder dan gebieden met een meer
uitgebalanceerd aanbod. Dat maakt de noodzaak van vernieuwing op
dramatische wijze zichtbaar. En als de buitenlandse bezoekers weer komen, is
de kans levensgroot dat op de oude weg wordt voortgegaan, want voor veel
ondernemers ontbreekt de mogelijkheid om écht te veranderen.
De enige echte optie is gezamenlijk, stap voor stap te werken aan vernieuwing,
zodat het toeristisch aanbod nieuwe doelgroepen aanspreekt, die voor andere
redenen naar het gebied komen. Maar zonder dat dit desastreus effect heeft
op de circa 160 bedrijven die afhankelijk zijn van de buitenlandse bezoeker.
Kortom:
• Vernieuw en verander gericht volgens de propositie, zo wordt je herkenbaar;
• Speel in op de buitenlandse toeristen die straks weer komen, maar wel
ánders.

Slechte mond-tot mond reclame

Lage
aantrekkingskracht

Beperkt te beleven
nostalgie, weinig
diversiteit

Teleurstellend
bezoek

Slecht
verzorgde
openbare
ruimte
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Van praten naar doen
Hoewel veel ondernemers aangeven ‘echte doeners’ te zijn, lijkt die
activiteit zich vooral op de eigen onderneming te richten en minder op
het gezamenlijk product. Vaak blijft het bij goedbedoeld overleggen,
zonder dat het lukt om ook daadwerkelijke spraakmakende
veranderingen te realiseren. En als er wat gebeurd, is dit vooral te
danken aan een kleine groep die zich wél met hart en ziel inzet voor
het gemeenschappelijk toeristisch aanbod.
Deze voortrekkers zijn altijd nodig en moeten gekoesterd worden.
Maar van belang is dat er meer gebeurdt. Dat vergt budget voor
‘handen’ die kunnen oppakken, aanjagen, initiëren en volhouden. Deze
mensen moeten vervolgens actiegericht en professioneel aangestuurd
worden. Van evident belang is dat men zich realiseert dat innovatie tijd
vergt. Maar ook kleine stappen zijn stappen en zullen uiteindelijk
leiden tot succes.
Kortom:
• Budget voor doeners;
• Actiegericht besturen in TOP;
• Professionele ondersteuning;
• Kleine stappen en successen delen.
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Respectvol samenwerken
Het toeristisch product is een samengesteld product waarbij
vooral de overheid en de ondernemers een rol spelen. En dat
gaat niet altijd even gemakkelijk. Veelal door de verschillende
rollen die de gemeentelijke overheid heeft (zie afbeelding) en die
soms lastig verenigbaar zijn.
Anderzijds is het van belang dat de gemeente zich realiseert dat
ondernemers ook niet altijd heel veel speelruimte hebben, maar
tegelijk in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de beleving die
de gast wordt geboden.
Voor een optimale samenwerking is dan ook begrip van elkaars
situatie en respect voor ieders inzet van groot belang. Het is
belangrijk om actief te werken aan een gezonde en langdurige
relatie met de overheid. Door samen op bezoek te gaan bij
ondernemers, door de gemeente te betrekken de ontwikkeling
van plannen, en door actief de raadsleden uit te leggen hoe
toerisme en recreatie werkt.

Bron: www.open-overheid.nl
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Gemeente: van visie naar uitvoering
Gemeente Edam-Volendam heet in 2015 de visie ‘Op weg naar
kwaliteit’ vastgesteld. Een gedegen verhaal, waarvan zes jaar later het
merendeel van de acties nog altijd actueel is. De visie gaat vergezeld

Samen investeren in toerisme
De gemeente is geen flappentap. En een samengesteld product vraagt
ook samengesteld investeren. Uiteraard binnen de marges, maar
overheden zijn eerder genegen mee te financieren als het

van een ‘Ideeënprogramma toerisme’.

bedrijfsleden ook haar bijdrage levert. En dat is niet vreemd, want ook
zij hebben baat bij versterking van het product.

‘De focus voor verdere kwaliteitsontwikkeling van de gemeente ligt eerder op kwaliteit
dan op kwantiteit. De gemeente dient de randvoorwaarden te realiseren waarbinnen

Kortom: Draag je steentje bij als sector!

Edam, Volendam en de kernen van Zeevang toeristisch kunnen floreren’ (Toeristische

visie Edam-Volendam, Gemeente Edam-Volendam, pag 19)

Tot op heden is echter niet duidelijk op welke manier uitvoering is
gegeven aan de visie en de ideeën. Want een helder uitvoeringsprogramma met bijpassende begroting ontbreekt. Hierdoor is ook voor
de ondernemers niet helder welke acties de gemeente heeft ingezet
en welke activiteiten zij de komende tijd wil gaan ondernemen.
Kortom:
• Lees de visie (iedereen);
• Maak een uitvoeringsplan (gemeente);
• Maak een uitvoeringsbegroting (gemeente).

Ondernemersklimaat versterken
Een sterke vertegenwoordiging van de ondernemers in de gemeente is
niet alleen voor de ondernemers van belang. Het biedt de gemeente
een gedegen en deskundige gesprekspartner, de politiek belangrijke
ingangen en uiteindelijk een beter aanbod. Nu telt de gemeente
verschillende ondernemersverenigingen die samen TOP vormen.
Opvallend is wel dat een aantal toeristische ondernemers op de Dijk in
Volendam (nog) niet is aangesloten. Al zijn daar inmiddels wel
initiatieven toe. Van belang is te blijven werken aan een zeer goed
ondernemersklimaat.
Kortom:
• Sterke vertegenwoordiging van de ondernemers is essentieel.
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Maak het leuk! Dus zorg voor een constructieve sfeer en bedenk activiteiten waar de
leden ‘zin’ in hebben. Want alleen belangen behartigen is niet per se goed voor de
sfeer. Een borrel, een bezoek, een keertje brainstormen, bindt de leden en zorgt voor
nieuwe energie. Dus ga elk jaar samen op pad naaar inspirerende plekken. Om er van
te leren en elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld Giethoorn, Kinderdijk, of kustplaatsen
als Cadzand Bad.
Ieder zijn of haar rol. Dus laat bestuurders besturen en doeners doen. Want het
blijven vrijwilligers, die doen het liefste waar ze goed in zijn.
Kortom:
• Bouw je eigen feestje, dat levert niet alleen plezier, maar ook resultaat op.
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5.3

Slimmer worden

Toerisme en recreatie is een serieuze factor in de economie van de
gemeente. En inmiddels is de wereld van de vrijetijd steeds
gecompliceerder geworden. Door meer regels, grotere belangen en
meer techniek zijn op tal van sub-sectoren specialisten actief. Rond
social media en marketing, over specifieke sectoren (horeca,
dagrecreatie, verblijfsrecreatie, etc). Bovendien is de sector steeds
meer afhankelijk van zogenaamde cross-overs. Dat zijn kansen voor de
vrijetijd die zich in andere (gemeentelijke) sectoren voordoen. Dus dat
recreatie profiteert van dijkverzwaring, dat natuurbeheer wordt
gekoppeld aan verblijfsrecreatie en dat parkeerbeheer een rol kan
spelen in de gastvrijheid richting bezoekers.
Toerisme en recreatie is dus inmiddels geen ‘bijvak’ meer, maar een
professionele sector die kennis vergt en slim moet opereren. Dat vergt
een investering in kennis. Dit begint bij het samenbrengen van de
feiten. Bijvoorbeeld met een Dashboard Toerisme en Vrijetijd, wat
inzicht biedt in zaken als:

• Aantallen bussen en auto’s
• Et cetera
Slimmer worden, betekent ook elkaar slimmer maken. Door samen te
kijken hoe anderen het doen of door kennis op te halen door
specialisten inspiratie te laten bieden met presentaties. Want niet elke
ondernemer bezit de capaciteiten om zijn bedrijf dat hij al 30 jaar runt
drastisch te veranderen, daar is vaak hulp bij nodig.
Een voordeel is dat de gemeente een toeristische hotspot met grote
landelijke bekendheid is. Daarmee is het een interessant studieobject
voor de vele hogescholen en universiteiten die zich bezig houden met
toerisme en vrijetijd.
Kortom:
• Maak jaarlijks een Dashboard Toerisme dat de sectorale
ontwikkeling weergeeft;

• Aantal bedrijven per sub-sector

• Help ondernemers slimmer te worden;

• Aantal bezoekers
• Omzet toerisme en recreatie
• Aantallen bedden

• Nodig studenten uit en bied ze uitdagende opdrachten die de
sector slimmer maken;
• Ga op zoek naar inspiratie en kennis door samen op pad te gaan.
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5.4

De kwaliteitstoerist

Een (landelijk) item is de z.g. ‘kwaliteitstoerist’. Een heldere omschrijving
ontbreekt, maar over het algemeen zijn dit toeristen die veel een hoog
bestedingspatroon laten zien, niet opvallen in het straatbeeld (stil zijn,
niet in grote groepen), en veelal geïnteresseerd in de culturele
onderdelen van het toeristische product. Overigens heeft Amsterdam
deze term in de ban gedaan omdat ze te veel suggereert vooral rijke

Zonder kwaliteit geen kwaliteitstoerist
Hoewel ‘kwaliteit’ een subjectief kenmerk is, staat ook in de bestaande
visie helder omschreven dat de kwaliteit verhoogd moet worden. Er is
dus geen andere weg dan die van kwaliteitsverbetering. Want zonder
de kwaliteit te verhogen zal Volendam steeds verder afglijden in de
richting die zij tot nu toe is gegaan: een lager niveau van het aanbod,

bezoekers te willen trekken.

trekt minder ‘kwalitatieve’ gasten aan, wat minder omzet genereert,
waardoor ook ondernemers minder in kwaliteit kunnen investeren.

De niet-kwaliteitstoeristen bestaan veelal uit twee groepen:
1. De jongere, van alcohol en drugs genietende horecabezoeker die
lawaai maakt en overlast bezorgt.
2. De in groepen reizende buitenlandse toeristen, die in grote
groepen komen, kort blijven en De Dijk doen volstromen.

Kwaliteit moet je organiseren
Kwaliteit is een veelkoppige uitdaging die bovendien tijd vergt om te

Het is begrijpelijk dat de gemeente zich wil focussen op de
‘kwaliteitstoerist’. Zij zorgen immers voor minder overlast. Ook het
Volendams imago als ‘tourist trap’ is voor een groot deel te danken aan

realiseren. Het is dan ook vooral een item dat ‘georganiseerd’ moet
worden. In de vorm van fysieke aankleding van de openbare ruimte, in
de manier waarop toeristen worden ontvangen, de verschillende
websites en het aanbod van individuele ondernemers.
Het organiseren van deze kwaliteitsverbetering vergt vooral
organisatietalent. Zo kunnen projecten worden opgestart, kan budget

grote groepen buitenlandse bezoekers. Al zijn veel ondernemers in

worden verzameld voor deelprojecten en kunnen anderen worden

Volendam van mening dat de buitenlandse bezoeker niet over één
kam geschoren moeten worden, omdat ze vaak ook heel veel
kenmerken vertonen van de kwaliteitstoerist (geven veel uit, zijn rustig
en geïnteresseerd in de cultuur).

gemobiliseerd om mee te werken. Op De Dijk, in Edam, Zeevang, de
winkelstraten of het buitengebied.
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5.5

Financiële samenwerking

Ambities zijn mooi, maar hoe moeten deze gefinancierd worden? De
gemeente int toeristenbelasting waarvan de inkomsten, door de komst van
meer verblijfsrecreatief aanbod, de afgelopen jaren fors zijn gestegen; van €
575.000 in 2016 naar € 724.000 in 2019.
Parkeergeld wordt alleen geheven voor bussen, en alleen op een paar
plekken. Dit biedt kansen voor meer inkomsten aangezien parkeergeld
algemeen geaccepteerd is bij bezoekers en ook busgebruik deels gestuurd
kan worden. Daarbij kan een hoog tarief gevraagd worden wat bezoekers
trekt die hiervoor willen betalen, terwijl ook de service aan de buspassagiers
(en chauffeurs) verbeterd kan worden.
De provincie Noord-Holland heeft diverse subsidies beschikbaar om de
samenwerking te versterken. Gelet op de situatie in Edam-Volendam kan het
denkbaar zijn dat nagedacht wordt over een structurele samenwerkingsvorm
waardoor ook financiële middelen beschikbaar komen. Het TOP kan als
overkoepelend bestuur dienen. Om dit te realiseren is draagvlak van groot
belang.
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Mogelijke financieringsvormen
Fondsvorm
Contributie

Reclamebelasting

BIZ

Ondernemersfonds

Inning

Vrijwillige basis, tarieven

Belasting op reclame uiting

Wet op bedrijfeninvesteringszones: Opslag op basis van WOZ
waarde van vastgoed

Fonds op basis van opslag OZB –
niet woningen

Waar?

Netwerkclubs
(gemeentebreed of regio)
Gebiedsgericht m.n.
bedrijventerreinen

Gebiedsgericht:
Centrumgebied of
winkelgebieden

Gebiedsgericht,
bedrijventerreinen en
centrumgebieden

Gemeente dekkend,
trekkingsgebieden

Beslissingsbevoegd

Bedrijven zelf

Gemeenteraad

Voorgeschreven draagvlakmeting,
gemeenteraad stelt vast

Gemeenteraad

Wie?

Iedereen die lid wil worden

Iedereen die reclame uitingen
heeft zichtbaar vanuit OR.

Iedereen binnen het gebied. Kan
gekozen worden voor eigenaren,
gebruikers of combinatie

Via zakelijke eigenaren niet
woningen.

Veel voorkomende
activiteiten

Netwerk, collectieve
vertegenwoordiging,
beperkt in OR
(bewegwijzering, beveiliging)

Promotie en marketing

- Schoon, heel, veilig, plus
gebiedsgerichte opgaven parkmanagement,
centrummanagement

Vestigingsklimaat, arbeidsmarkt,
crossovers, projecten

opmerkingen

Lichtste vorm, freeriders

Geen eigenaren

Wettelijk vastgelegd relatief
complex, 5 jaar draagvlakmeting

Onderwijs en zorg wordt ook
meegenomen
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Twee modellen kunnen relevant zijn voor gemeente Edam-Volendam en worden hier nader uitgewerkt.
BIZ – per gebied
De BIZ is een heffing die vanaf 2009 met een experimentenwet voor het eerst werd ingevoerd. Sinds 2015 is de BIZ een permanente wet. De
BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers en/of eigenaren van onroerend goed wordt geheven om met de
opbrengst activiteiten in de openbare ruimte en op internet van en voor deze ondernemers en/of eigenaren te realiseren. De
belastingopbrengst wordt daartoe als subsidie uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. De heffing van de
BIZ-bijdrage beperkt zich tot een bepaald gebied in de gemeente, de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Zowel eigenaren als gebruikers van alle
niet-woningen kunnen aangeslagen worden. De BIZ is er dus voor en door ondernemers: wordt ingezet voor gezamenlijk belang van de
ondernemers als ook het algemeen belang. De BIZ kan niet worden ingezet voor de instandhouding van het basisvoorzieningenniveau van de
gemeente. De heffingsmaatstaf is op basis van de Wet WOZ, maar heeft binnen die bandbreedte nog wel differentiatiemogelijkheden;
daarnaast biedt de Wet BIZ de mogelijkheid om een vast bedrag te heffen. Een BIZ kan echter alleen gebiedsgericht en niet gemeentebreed
worden ingesteld. De BIZ heeft een wettelijke grondslag. Hierin staan onder andere de looptijd, de hoogte van de bijdrage en de
oprichtingseisen beschreven. Ook zijn er eisen voor het bepalen van het draagvlak en moeten de bestedingen binnen de thema’s schoon, heel
en veilig vallen (activiteiten binnen de openbare ruimte).
OZB Opslag Leids Model – voor de gemeente
Bij dit fonds betalen de eigenaren en gebruikers van niet-woningen een opslag op de onroerend zaakbelasting (OZB). Deze opslag geldt voor de
hele gemeente. De bestedingsdoeleinden zijn vrij. De gemeenteraad bepaalt of er voldoende draagvlak is. Voordeel van dit model is dat alle
ondernemers en eigenaren in de gemeente meebetalen. De heffing vindt plaats op basis van de waarde van een pand en daarmee de positie
van een ondernemer. Deze vorm van samenwerken kan ingezet worden voor brede doeleinden: sfeerverlichting, promotie en evenementen.
Lobby en belangen behartiging, opplussen van de openbare ruimte, infrastructuur- en duurzaamheidsinvesteringen, onderzoek naar glasvezel,
organisatie van stagemarkten en bedrijfsdagen voor het onderwijs.

Het Fundament
Actie TOP

Advies
• Verhoog de ambitie op alle vlakken: mooiste muziekmuseum van Nederland,
leukste Vissershaven van het Land, top-architecten en vormgevers, de beste en
meest originele souvenirwinkels van Nederland, et cetera.
• Van VisieTekst
naar Uitvoering: Gemeente maakt in overleg met de ondernemers
een meerjarig uitvoeringsprogramma inclusief begroting.
• Kom in actie door gemeentelijk budget voor actiegerichte aanjager bij de VVV
• Laat ‘bestuurders’ besturen en ‘doeners’ in actie komen.
• Werk volgens Strategic Doing methodiek door Denken en Doen af te wisselen.

• Niet naar elkaar wijzen maar elkaar een hand geven!
• Kosten van vernieuwing en realisatie laten dekken door gedeelte van
toeristenbelasting en hogere parkeertarieven.
• Ondernemersklimaat versterken door leuke acties af te wisselen met inhoud
en inspiratie.
• Zoek kennis via kennisinstituten (Hogescholen en universiteiten) en stel samen
een jaarlijks ‘Dashboard’ op.
• Ondersteun ondernemers gericht en actief bij vernieuwing, bedrijfsoverdracht
en bedrijfsvoering.

• Werk samen met de gemeente een plan uit voor de inzet van BIZ voor De Dijk
in Volendam

47

• VVV Edam-Volendam wordt aanjager van vernieuwingsproces (handjes), TOP
stuurt het aan, in nauw overleg met de gemeente
• TOP werft samen met de gemeente twee stagiaires per jaar en twee
afstudeerscripties per jaar
• Samen met ondernemersverenigingen en retailspecialisten wordt uitgewerkt
hoe de souvenirwinkels zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen
• Continu actie voor het verkrijgen van nieuwe ondernemers als lid van de
verenigingen en een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven
• Met de gemeente en specialisten plan maken voor structurele financiering via

BIZ voor de Dijk in Volendam
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06
Organisatie en
financiering
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6.1

TOP uitgangspunten

Door het bureau ‘Stimulans’ is een opzet gemaakt voor de op- en
inrichting van TOP.
• TOP is een stichting met als formele doelstelling ‘het toerisme in de
gemeente Edam-Volendam te bevorderen’.
• Het bestuur bestaat uit een delegatie van Ondernemend Edam,
Ondernemend Volendam, de Stichting Toerist Information EdamVolendam (VVV), Zeevang Ondernemers en de lokale afdeling van
Koninklijke Horeca Nederland (KHN);
• Inkomsten komen uit vier bronnen:
• Contributie door aangesloten verenigingen. Het voorstel is
€ 50 per lid bij te dragen, in totaal verwacht Stimulans dat
€10.000 euro realistisch is (200 betalende leden);
• Bijdrage vanuit de gemeente;
• Inzet deel middelen die de gemeente aan de VVV toekent
voor HBO medewerker;
• Bijdragen van derden (donaties, sponsoring)
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6.2

Wat en waarom?

Samen met het TOP-bestuur is uitgewerkt hoe de organisatie gaat functioneren:

Wat gaat TOP
doen?

Waarom TOP?

•

•
•
•

•

Aan een gedeelde visie
werken en zo hetzelfde doel

nastreven.

bewegwijzering, schoon,)

De gemeentelijke visie ten

•

•

•

Visie en plannen (helpen)

Details die het proces

•

Slagkracht,

verstoren

•

Input en ideeën

Zelf geen politiek bedrijven

•

Afgestemde inbreng richting

maar politiek beïnvloeden

overheden

uitvoering brengen.

ontwikkelen (o.a. Havenvisie,

•

Niet zelf investeren

De identiteit en het imago

Gebied overstijgende zaken

•

Geen uitvoerende zaken

de VVV, mits gefaciliteerd met

verbeteren

als MRA en Dijkverzwaring)

•

Geen belangenbehartiging

voldoende slagkracht

De omzet van de sector

•

Organisatiestructuur

verhogen

opzetten voor zo breed

De samenwerking verbeteren

mogelijk draagvlak
•
•

recreatie,
Fysieke zaken oppakken en
de infrastructuur ontwikkelen

Sterke vertegenwoordiging
richting overheid en politiek

Elkaar versterken: gemeente
en TOP, maar ook cultuur en

•

Openbare ruimte verfraaien
(meubilair, parkeren,

(gemeente en ondernemers)
•

•

Wat dragen leden bij?

Wat gaat TOP
niet doen?

•

van toeristische ondernemers
•

•

Niet vanuit de loopgraven
opereren

•

•

Mensen aanleveren die in
actie willen en kunnen komen

•

Gemeente bepaalt het beleid
en TOP denkt mee

Uitvoering en coördinatie door

Netwerk om concrete zaken
op te pakken

•

Profiteren van de hechtheid

Aanjagen van Marketing en

van de gemeente zodat je snel

promotie

en gemakkelijk de boel kan

VVV voert het uit

regelen

Waar is TOP sterk in of waar gaat het sterk in
worden
•
•
•
•
•

Samenwerking en Verbinding
Projectmatig werken
Slagkracht
Draagvlak
Kennis

•
•
•

Netwerk
Gebieds- en belangen overstijgend
Oplossingsgericht

Wat is een kans voor TOP?
•
•
•
•
•

Kracht van het product/we hebben alles!
Corona: als aanjager van de transitie, bewustzijn van belang
Uitbreiding beïnvloeding van het beleid
Spreiding inzet over de hele gemeente
Gezamenlijke branding

•
•
•

Inspelen op de veranderende wereld en andere type toeristen
Shoppende toeristen
Gesprekspartner voor de gemeente

Waar is TOP minder sterk in (nu en de komende 4
jaar)?
• Altijd de zelfde mensen
• Handjes en tijd te kort
• Loketfunctie
• Structurele financiering
• Volharden bij stroperige processen
• Strijd om de belangen intern

Wat vormt een bedreiging van het succes van TOP?
• Gemeente die de geldkraan dicht draait
• Structurele financiering
• Geen tijd meer om je in te zetten
• Continuïteit
• Zeevang: toerisme geen issue
• ‘Weer een clubje’ en zo door de bomen het bos niet meer zien
• Beeldvorming van top (teveel alleen horeca en toerisme)
• Vergeten dat toerisme heel belangrijk is voor de gemeente
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6.3

Hoe pakken we het aan?

• We zorgen voor draagvlak door:
•
•
•

Actief alle (recreatie-) ondernemers te betrekken
Gericht te communiceren over wat TOP doet en bereikt
heeft
Waardevolle bijeenkomsten te organiseren

• We verhogen de kennis door:
•
•
•

Samen met de gemeente factsheets te maken
Inspirerende bijeenkomsten te houden
Specialisten, universiteiten en hogescholen te betrekken

• We tonen leiderschap door:
•
•
•
•

• We verzorgen een financiële basis door:
•
•

• We communiceren gestructureerd met:
•
•
•
•

De achterban
De wethouder en ambtenaren
De raadsleden
Spelers in het veld (Laag Holland, MRA, Amsterdam
Partners)

Een betaalde voorzitter die zich taakgericht richt op lobby en
interne bestuurszaken
Een sterk bestuur dat zich uitspreekt en mengt in discussies;
Initiatief te nemen en vol te houden;
Actief te zijn (meer dan alleen vergaderen).

•

Actief leden te werven en sponsoren te zoeken;
Samen met de gemeente extra inkomsten uit parkeergelden en
toeristenbelasting in te zetten voor actiegerichte
kwaliteitsverbetering via VVV Edam-Volendam.
Per project additionele financiering te verkrijgen.

• We hebben een constructieve houding richting
politiek en gemeente door:
•
•

Vaste bestuursleden vaste taken te geven;
Gestructureerd overleg met de gemeente te organiseren;

•
•

Elk jaar met de gemeenteraad ‘op stap’ te gaan;
(Pro-)actief deel te nemen aan visieprocessen.
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6.4

Wie is verantwoordelijk?

TOP en VVV Edam Volendam gaan zeer intensief
samenwerken. Eventueel kan in een later stadium
gefuseerd worden.
Daarbij geldt dat wordt aangesloten op het
Businessplan van Stichting Toerist Information EdamVolendam (versie 28 mei 2021). Dit plan volstaat om de
acties ingang te zetten, zonder dat de organisatie en
vele vrijwilligers sterk aangepast hoeft te worden.
In het plan is de ambitie weergegeven tot de inzet van
een HBO medewerker. De werkzaamheden voor het
versterken van de kwaliteit van het toeristisch product
vallen daarbij binnen het takenpakket van de VVV.

Verantwoording TOP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede bestuurders
Continuïteit van de stichting
Financiële inkomsten door leden
Financiële bijdrage door de gemeente
Bestuurlijke organisatie (agenda’s, verslagen)
Contacten met gemeente
Draagvlak door de ondernemers
Begroting en financieren eigen stichting
Communicatie richting achterban

Verantwoording VVV:
•
•
•
•
•

Personele invulling
Financiële administratie van activiteiten
Voortgang en actie van activiteiten
Hoge kwalitatieve invulling van de werkzaamheden
Rapportages aan bestuur en gemeente over voortgang

•
•

Organisatie van kwalitatief bijeenkomsten
Uitvoering van communicatietaken voor TOP

TOP Edam Volendam
Actie TOP

Advies
• Toon bestuurlijke ambitie door een betaald voorzitter die zich focust op lobby
en bestuurlijke ontwikkeling
• Verdeel de bestuurstaken intern
Tekstactief in het werven van leden (van aangesloten verenigingen) en
• Wees blijvend
het verhogen van de bijdrage vanuit het bedrijfsleven

• Volg het door de VVV Edam Volandam opgestelde bedrijfsplan met één Fte
specifiek voor het aanjagen van de kwaliteitsverbetering
• De ‘aanjager’ vanuit de VVV wordt betaald uit extra inkomsten uit
toeristenbelasting en parkeergeld
• VVV Edam-Volendam vergroot de efficiëntie door online activiteiten af te
stemmen met Stichting Bureau Toerisme Laag Holland
• Eén bestuurslid is verantwoordelijk voor communicatie richting de
verschillende achterbannen
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• Betaalde (partime) voorzitter van TOP vanuit inkomsten leden die zich richt op
actief lobbywerk en aansturing van het TOP bestuur
• In overleg met de gemeente ca 40.000 euro voor minimaal vier jaar reserveren
voor de ‘aanjager’ vanuit VVV Edam-Volendam.
• Bij ondernemersverenigingen die bij TOP horen frequent communiceren welke

activiteiten zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald
• Elk jaar bestuursevaluatie: waarin bekeken wordt hoe het bestuur functioneert
en hoe het beter kan
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07
Actie!
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7.1

Het ‘oog’

Als het om gebiedsontwikkeling gaat kijken we hier naar
met ‘Het oog’. Daarin onderscheiden we 6 componenten
die een rol spelen in de kwaliteit en ontwikkeling van een
gebied:
1.
2.
3.
4.
5.

Schoon, heel en veilig
Toegankelijkheid
Samenwerking
Sfeer en Beleving
Marketing en Promotie

6. Aanbod
De online achterhaalde suggesties en de tijdens de
gesprekken genoemde acties worden volgens dit
stramien uitgewerkt. De acties worden door het TOPbestuur gecategoriseerd op effectiviteit en haalbaarheid,
waarbij de meest effectief en hoogst haalbare het snelst
worden opgepakt.
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Actiepunten
Schoon, heel en veilig

• Openbare toiletten realiseren
• Highlights goed uitlichten

Toegankelijkheid

• Goede markering van het centrum en de routering er heen
• Elektrisch oplaadpunt fietsen
• Optimaliseren parkeeraccommodatie*
• Meer en betere parkeervoorzieningen

Samenwerking

Tekst

• Gezamenlijke focus op gastvrijheid

7.2

Edam

• Samenwerking tussen ondernemers
• Verbinding tussen de kern en de kommen verbeteren
• Vooral aan de gang gaan en alle ideeën uit de visie oppakken
Sfeer en Beleving

• Herstel de relatie met de Zeevang te water door een kleine brug ipv de dam, zodat bootjes de polder in
kunnen.

• Het voormalige ‘delenpad’ door het land herstellen en een informatiebord bij het landhek plaatsen.
• Zichtbare informatieborden en betere bewegwijzering
• Highlights goed uitlichten
• Meer ‘relax-plekken’
• Opwaardering van het gebied aan de Nieuwe haven/Het Marken en Oosterkade
• Toevoegen trekker(s) om nieuwe doelgroepen te mobiliseren

• Haven betrekken bij waterverbinding
• Watersport (sloep/bootjes)

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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Actiepunten
Marketing en Promotie

• Verhaal van Edam vertellen: Laagste punt Noord-Holland – de Breek, meermin van purmer / handelsstad*
heintje kever
• Versterken van de beleving, onder andere door het tot leven brengen van de historie*
• Focus op ruimtelijke belevingskwaliteit en gebruikskwaliteit van de oude binnenstad, havens en fort Edam
• Verbeteren van het kunnen beleven van en het pronken met de schoonheden*
• Meer en/of betere benutting musea en ambachten*
• Beter vermarkten van het historisch karakter*
• Individuele toerist (internationale ‘kaastoerist’) benaderen

Tekst

• Op backoffice niveau samenwerken met Volendam, wel afzonderlijk in de markt houden*

• Beter vermarkten kaashistorie*
• Versterken mal/contramal Edam/Volendam/Zeevang
Aanbod

• Creëren extra overnachtingsmogelijkheden*

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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7.3

Aanvullingen bewoners

• Maak een bruggetje in de Lokkemientjeweg zodat je met een roei- of kleine boot weer de Zeevang in kan.
• Dam in Lokkemientjeweg Edam vervangen door een brug zodat je weer de polder in kan varen met roeiboot en delen pad naar
drie meren openbaar wandelgebied maken. Ook een bord over de geschiedenis van dit pad aan het eerste hek plaatsen.
• Zorg dat de sluis en kettingbrug tussen twaalf en twee bediend wordt, zodat je voor een lunch- of kort bezoek ook tussen de

middag Edam in kan.
• Maak een aanlegsteiger voor kleine boten en de Koeboot van de VVV voor de sluis aan de stadskant zodat je daar aan kan
meren en het Havenkwartier en het fort kan bezoeken.
• Aanlegsteiger voor de sluis aan Edam zijde om kleine boten aan te leggen en Havenkwartier te bezoeken.
• Sluis en kettingbrug Edam ook tussen de middag bedienen zodat je Edam in kan met boot
• Met een pendeldienst elke woensdagmiddag van de binnenstad van Edam naar de sluis om Havenkwartier en fort te bezoeken
• Meer stadswandelingen aanbieden 's zomers in oude centrum van Edam, met als gids echte Edammers die veel te vertellen
hebben. Meer vrijwilligers aantrekken.
• Edam heeft veel kunstliefhebbers. Plaats kunst op de mooie pleinen als de Dam en Kaasmarkt enz.

Actiepunten
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Schoon, heel en veilig

• Handhaving rond horecabezoek

Toegankelijkheid

• Slim parkeerbeleid voor auto’s en bussen. Vanuit gastvrijheid service bieden en daar ook een prijs voor vragen
• Denk in ‘slimme routes’ voor verschillende doelgroepen
• Bewegwijzering gaat over meer dan bordjes:
• Parkeren zien als ‘service’
• Goede informatie op (alle) websites over de bereikbaarheid

7.4

Volendam

• Flyers met de parkeermogelijkheden
• Heldere alternatieven bij hogere parkeerkosten en volle plekken
Samenwerking

Tekst

• Help de reguliere souvenirwinkels zichzelf te ontwikkelen met specialisten (training, conceptontwikkeling,
bedrijfsbezoeken, brainstormsessies, bedrijfseconomen, et cetera)
• Betrek iedereen in de bestuurlijke gremia en nodig ze hiervoor uit
• Samenwerking versterken door ‘klein’ te beginnen
• Verhoog de ambitie door samen te streven naar ‘de beste souvenirwinkels ter wereld’

Sfeer en Beleving

• Bedenkt vernieuwende invulling voor bestaande souvenirwinkels (oudhollandse Snoepwinkel, ‘antieke souvenirs’,
winkel met 100 verschillende type klompen, typische ‘Volendamse’ souvenirs, et cetera)
• Mode en folklore zichtbaar maken en inhoudelijk verdiepen met meer folklore op straat*
• Slecht weer voorzieningen*
• Volendam weer fotogeniek maken door het straatbeeld te verfraaien*

• Havenfaciliteiten realiseren voor bezoekers per boot
• Haven aantrekkelijk maken voor de Bruine Vloot*
• Water gerelateerde evenementen versterken
• Concerten ‘in’ de haven
• Op hoog niveau en met moderne technieken (bijvoorbeeld app’s) het verhaal vertellen (borden, gidsjes, et cetera)

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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Actiepunten
Marketing en Promotie

• Water en haven beter benutten in de marketing*
• Samenwerking VVV Edam-Volendam en Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) versterken en efficiëntie
verhogen rond online marketing.

Aanbod

• Slecht weer voorzieningen ontwikkelen
• Aanbod voor kinderen versterken
• Werk eigen ‘Volendams’ merchandise uit; ambitieus, creatief en verrassend

Tekst

* Acties zoals benoemd in de huidige Visie toerisme en
recreatie gem. Edam-Volendam
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7.5

Aanvullingen bewoners

• Het Volendamse Boelenspark vernieuwen want het dateert van jaren geleden en heeft weinig variatie. Er zou meer bomen/bos
kunnen komen.
• Verwijder het oude Cultureel Centrum tegen over de AMVO en maak een nieuw pand bij het ijsbaangedeelte met de
mogelijkheid van optredens in het voorjaar en zomer. Ook het 3de klaphekfestival zou je dan daar kunnen houden, immers het

pand (met open podium) staat daar al.
• Je zou het bestaande IJsbaanhuis kunnen ombouwen tot een eet/koffie gelegenheid. Zo kan het park beginnen vanaf de
Julianaweg en doorlopen naar Edam. Eventueel met een nieuw gevarieerde wandelpad(en)/route voor toeristen en
dorpsgenoten door een nieuw park/bos, opgefleurd met gevarieerde bomen, bloemperken en fonteinen.
• Vooral pensionado's reizen het hele land door om musea te bezoeken. Als regel wordt dat gecombineerd met een bezoek aan
de lokale horeca en of een hotelovernachting. Als Volendam op dit groeiend marktsegment wil inspelen zal de nu verspreide
kunst moeten worden samen gebracht in een aansprekend (bouwwijze) museum met een topcollectie en wisselende
tentoonstellingen.
• Als Volandam goed op de kaart wordt gezet kan succes niet uitblijven en is het goed voor zowel het imago als de economie van

Volendam.
• Bruine vloot standaard in haven, havenleges gratis voor bruine vloot (in ieder geval in de winter)
• Presentaties vissersambachten/klederdracht op loskade
• Visserij- en klederdrachtmuseum in Afslag
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• Grootscheepse investeringen/renovatie van het Havendijkje. Opknappen van de rokerij 'De Kale’
• Non-stop pendelbusjes/elektrische leenfietsen/treintjes/koffer- en tassenvervoer naar haven/hotels
• Bezoekers die hun auto buiten het centrum parkeren kunnen tegen gereduceerd tarief elektrische leenfiets huren. NIET door
een commerciële organisatie maar door gemeente. Dat is ook vriendelijker.
• Parkeerterrein achter Spaander grote groene dorps-oase met (tulpen)tuin met mini-keukenhof maken. Houten fiets- en wandel

promenade langs water vanaf Willempie. Vanaf Willempie mogelijkheid om Spaander te bevoorraden.

Tekst

• Maak van Scheepswerf Prins en Zeilemaker Schokker óók een ambachtelijk 'industrieel' bezoekerscentrum waar mensen hun
handen vies kunnen maken.

• Golf van Ma opknappen en op het terrein van 'Joppie Keizer' in het seizoen tweewekelijks een kwaliteitsbraderie met duurzame,
ouderwetse, klassieke marktkramen.
• De lelijk gevels haven Zuid (Lotje/Pompadour/Experience) verplichten om binnen 5 jaar hun gevels architectonisch/historisch in
stijl te renoveren. Die hoogbouw is in het verleden een grote misser geweest net als het weghalen van het scheve witte huisje.
• Geen enkele vorm van nog verdere hoogbouw op haven/dijk toestaan.
• Op feestdagen (Pasen/bouwvak) strenger toezien op dronken jeugd op de Dijk. Is echt geen gezicht.

• Strengere richtlijnen voor eettenten/kramen die op de Dijk staan. Als je de Haven van Volendam nu binnenkomt varen zie je de
achterkanten van een paar eettenten/kramen en toiletgroepen op de loskade. Hang hier visfuiken, zet er oude oldtimers neer en
plaats meer authentieke, gezelligere eetkramen. Viskarren, oude (motor) fietsen. Maak er zo een klein openluchtmuseum van.
• Hele gebied rondom Afslag opwaarderen. Ziet er nu armoedig uit.
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• Niet nóg een foto-in-kostuum winkel erbij. Er zijn er genoeg.
• Souvenirwinkels mogen geen 'Cheapest In Town' winkels worden en betrek ze actief bij het uitdragen van historie van Volendam.
• Alles op alles zetten om 'gesloten' rondje van Tours-en-Tickets te doorbreken. Nú is de kans om dat te doen.
• Er is maar één goede wandel/fietsroute denkbaar en die is langs het water! Van Edam tot Monnickendam.
• Veel mínder bewegwijzering. Totaal overbodig. Iederéén heeft een smartphone. Stop met onzinnige concepten doordrukken als
een 'Art Historical City', die bestaat namelijk niet al willen we graag denken van wel. Bezoekers snappen niet wat dat inhoudt. Het
is te nietszeggend. Noem het 'De kunst van Volendam', dat is namelijk wat het is.

• Overleg met nieuwe/oude eigenaar van Spaander om de aanwezige kunst wél te benutten. Maak van Spaander een
bezoeklocatie op zich.
• Volendam is prachtig en er zijn veel gelegenheden waar wij wat kunnen eten en drinken maar op de Dijk is geen plek voor
kinderen. Een soort gelegenheid wat je ook op een vakantiepark hebt. Want ons dorp is dan wel een prachtig vakantiedorp maar
voor jonge ouders met kids kun je weinig kanten op. "

• Wij komen al jaren in Voorthuizen waar een pannenkoekenhuis is met een speeltuin eraan vast. Waar de ouders lekker kunnen
eten terwijl de kids in het zicht van de ouders aan het spelen zijn. Misschien zelfs op vrijdagavond een bingo avond met kids, of
play back show of goochelaar show. Een soort “saloon” idee met cowboys en indianen. Al jaren heb ik dit in mijn hoofd. Heb het
ook al eens bij de horeca neergelegd maar niemand heeft het opgepikt helaas. Mijn kinderen zullen te oud zijn om er mijn
voordeel mee te doen maar wie weet kunnen jullie andere ouders blij maken! Gouden formule!
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Actiepunten
Schoon, heel en veilig
Toegankelijkheid
Samenwerking

• Bedrijfsleven bundelen door periodiek te overleggen

Sfeer en Beleving

• De verhalen rond de routes vertellen (weidevogels, ontstaan van het gebied, ontstaan van de Dijk, et cetera)

7.6

Zeevang

• Verhalen van de kleine kernen vertellen (informatieborden, online en in print)
Marketing en Promotie

• Routes ontwikkelen vanuit de kernen in de buurt voor lokale bewoners
Aanbod

Tekst

• Het kleinschalig aanbod aantrekkelijk communiceren (ook de kleine stalletjes bijvoorbeeld)
• Samen kleinschalig aanbod versterken en ontsluiten

• Er zijn vanuit de bewoners geen aanvullingen gegeven.

ZKA LEISURE STRATEGY
Brugstraat 1A
5211 VS 's Hertogenbosch

088 - 210 02 50
info@zka.nl
www.zka.nl

Wouter de Waal
Demi Karssens
Sanne Westerink

