
gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852

Faxnummer 023 563 95 50

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur Verzenddatum

Contactpersoon de heer M.P. Sulman 
Telefoon 0900 1852 ‘i SEP. 2020

Ons kenmerk X.2020.03654 
Bijiage(n) Zie onder

onderwerp Informatie over toerisme, evenementen, promotie en Covid-19

Geachte heer, mevrouw.

Op 10 september bespreekt u het raadsvoorstel 'Toerisme, evenementen en promotie 
Haarlemmermeer 2020-2025 (2020.0000380). In deze brief willen wij u informeren over de 
impact van Covid-19 op het toerisme in het algemeen en Haarlemmermeer in het bijzonder en 
de effecten op het voorgestelde beleid.

Het beleidsvoorstel is in februari jongstleden behandeld in het college van burgemeester en 
wethouders van onze gemeente. Het voorstel zou door de gemeenteraad besproken worden op 
19 maart jongstleden. Echter die dag zijn de maatregelen ingegaan om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan, waardoor de raadssessie is opgeschort. De impact van de pandemie is op 
allerlei vlakken groot. Toerisme en evenementen zijn twee van de hardst getroffen sectoren (Zie 
bijlage 2 voor een overzicht van de huidige situatie en bijlage 3 voor een overzicht van de 
hotelbezettingen). In de risicoparagraaf van het raadsvoorstel is al aangegeven dat 
Haarlemmermeer sterk afhankelijk is van internationaal toerisme vanwege de luchthaven 
Schiphol. De huidige pandemie maakt dit op een pijnlijke manier duidelijk. Het is daarom dat ik 
u op deze ongebruikelijke manier aanvullende informatie wil verstrekken op een nog te door u 
te bespreken beleidsonderwerp. Excuus voor het late sturen van deze informatie, zo kort voor 
de raadsessie, maar wij willen de gemeenteraad van de meest actuele informatie voorzien.

Met de kennis van nu heeft het bureau ZKA, dat ook eerder het bij het raadsvoorstel gevoegde 
rapport heeft opgesteld, het voorgestelde beleid tegen het licht gehouden. De uitkomsten van 
hun onderzoek en hun advies is te lezen in bijlage 1 (Corona-update toerisme, evenementen en 
promotie Haarlemmermeer). In het advies is tevens ingegaan op de hotelsector. Deze adviezen 
worden meegenomen in het beleidskader voor de verblijfsaccommodatie, dat in het vierde 
kwartaal aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hierbij wordt ook de hotelmonitor betrokken
(bijlage 3).
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Ondanks de grote impact van de pandemie op de maatschappij en de economie zien wij geen 
aanleiding om aanpassingen op het beleid voor te stellen. Met dit beleid hebben we al nadruk 
gelegd op de lokale en regionale bezoeker, niet wetende dat er door de coronacrisis een nieuwe 
(tijdelijke) werkelijkheid zou ontstaan waarbij de nadruk meer op lokaal is komen te liggen. 
Elementen uit het beleid geven hier invulling aan. De impact van het virus en de resultaten uit 
de impactanalyse van ZKA bevestigen het beeld dat we de goede weg inslaan en de toeristische 
sector en de evenementenbranche juist moeten ondersteunen.

De hoofdlijn van het beleid is om Haarlemmermeer te versterken als bestemming (zie bijlage 3 
voor de inzet promotie). We willen bewoners en bezoekers meer bekend maken met de 
mogelijkheden binnen de gemeente en ze vooral een mooie beleving van de gemeente geven. 
Het verder ontwikkelen van een sterke vrijetijdssector geeft juist betekenis aan het wonen, 
werken en recreëren in de gemeente.

Bundelen van informatie, netwerken, kennis en technologieën hebben we al vormgegeven via 
Haarlemmermeer & partners (dit is de nieuwe naam voor de kerngroep citymarketing 
Haarlemmermeer, waarbij de focus meer komt te liggen op de bezoekers in brede zin, inclusief 
bewoners). Versterken en ontwikkelen van de zakelijke markt is nu harder nodig dan ooit, om 
de economische effecten van de coronacrisis in het toerisme te kunnen opvangen. Daarnaast 
zijn onze banden met de regio versterkt om tot betere en efficiëntere samenwerking te komen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebbqn geïnformeerd.r
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeen :e Haarlemmermeer, 

de burgfroeester,

vH /vM\/larian e.S$c ifurmans-Wijdeven

u
Bijlagen:
• Bijlage 1: Corona-update toerisme, evenementen en fjfomotie Haarlemmermeer
• Bijlage 2: Huidige stand van zaken
• Bijlage 3: Impactanalyse hotelmarkt
• Bijlage 4: Factsheet promotie



 

 

Corona update toerisme, evenementen en 

promotie gemeente Haarlemmermeer 

Aanleiding: Haarlemmermeer zwaar getroffen door Coronacrisis   

De economie, Schiphol, de toeristische sector, het consumentenvertrouwen: jaar na jaar was er sprake 

van groei. Vraagstukken en uitdagingen gingen tot voor kort dan ook vooral over gepaste groei, het 

houden (of terugvinden) van balans en verduurzaming om de dynamiek in de markt het hoofd te kunnen 

bieden. Totdat voorjaar 2020 het Coronavirus toeslaat. Om de verspreiding van het virus te beperken 

nemen landen ingrijpende maatregelen. In Nederland besluit de regering tot een ‘intelligente lockdown’. 

Verschillende sectoren en voorzieningen gaan tijdelijk op slot en de toeristisch-recreatieve sector wordt 

zwaar getroffen: de horeca gaat dicht, evenementen worden afgelast, internationaal zakelijk en vakantie- 

en vliegverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt, attracties en cultuurinstellingen sluiten tijdelijk de deuren.  

 

Rond de zomerperiode kwamen enige versoepelingen van de maatregelen en vakantie en recreatie 

werden weer, zij het in aangepaste vorm, mogelijk. Veel Nederlanders kozen ervoor om thuis of in eigen 

land hun zomervakantie te vieren. Het inkomend toerisme nam drastisch af. Het waren alleen de Duitsers 

en de Belgen die ons land nog enigszins wisten te vinden. Het perspectief is onduidelijk zolang er geen 

vaccin is;  2020 is voor veel sectoren grotendeels een verloren jaar en pas in het tweede kwartaal van 

2021 lijkt er verbetering mogelijk (mits er tegen die tijd een vaccin beschikbaar is).    

 

Zoals hierboven geschetst hebben veel deelsectoren binnen toerisme en recreatie te maken met 

terugval. De internationale markt is grillig en onzeker, grootschalige voorzieningen hebben het moeilijk. 

De economie van Haarlemmermeer is het zwaarst getroffen in Nederland, met een krimp van ca. 28%1. 

Het aantal hotelovernachtingen in Haarlemmermeer in het eerste halfjaar van 2020 valt 56% lager uit dan 

in het eerste halfjaar van 2019; in het 2e kwartaal was de terugval t.o.v. dezelfde periode in 2019 zelfs 

85%2. Deze cijfers zijn veelzeggend voor de urgentie om, door de bril van nu, te kijken naar het 

programma en de prioriteiten binnen toerisme, evenementen en promotie. Deze notitie voorziet in een 

update voor het raadsvoorstel en het door ZKA opgestelde raadsadvies van begin 2020.   

Samengesteld toeristisch product: kapstok voor uitwerking ontwikkellijnen 

Hoe je als recreant of toerist je bezoek ervaart, is afhankelijk van verschillende factoren: van het 

informatie zoeken over de bestemming, de reis, de ontvangst bij je verblijfsaccommodatie tot de dingen 

die je ziet, doet en proeft (zie hoofdstuk 4.3 in het adviesrapport). Met andere woorden, je uiteindelijke 

beleving is samengesteld uit een aantal onderdelen die direct met elkaar zijn verbonden: 

                                                                 
1 Megakrimp economie in regio Haarlemmermeer, CBS, 19-08-2020. 
2 Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio (voorlopige cijfers), cbs.nl [25-08-2020] 
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Door toeristische ontwikkeling te beschouwen vanuit dit samengesteld toeristisch product, kunnen er per 

onderdeel passende doelstellingen, ontwikkellijnen en actiepunten geformuleerd worden. Hierdoor 

ontstaat een samenhangend en gestructureerd overzicht:  

 

Ontwikkelingen en effecten: waar moeten we bijstellen, vertragen of versnellen? 

In de navolgende uitwerking hebben we per ontwikkellijn (1 t/m 9) eerst kort geschetst wat er in het 

afgelopen half jaar onder invloed van het Coronavirus is gebeurd in de sector en vervolgens wat dit 

betekent voor de kansen en bedreigingen op korte en lange termijn. 

 

Dagrecreatie 

1. Cultuur(-historie) 

 

Schets ontwikkeling: op plekken met veel cultuur(-historie) zoals historische binnensteden en hotspots 

als Zaanse Schans en Kinderdijk, is het bezoek drastisch teruggelopen door het wegvallen van het 

internationaal toerisme (m.u.v. bezoek uit België en Duitsland), het afgelasten van evenementen en de 
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beperkende maatregelen om het bezoek te reguleren. Ook de musea en theaters hebben te maken 

met een zware terugval, eerst door tijdelijke sluiting en daarna, sterk gekrompen capaciteit vanwege 

de beperkende maatregelen en het werken met tijdvakken. De meeste culturele festivals zijn zelf 

helemaal afgelast voor dit jaar. 

 

De binnenlandse markt is op korte termijn nog de meest kansrijke en voor de hand liggende markt. De 

vliegmarkt zal naar verwachting niet voor 2023 hersteld zijn op het niveau van voor de crisis3. Het herstel 

van het gebruik van de trein is op de korte en op de lange termijn onzeker, de NS verwacht pas in 2024 

weer financieel gezond te zijn4. De toename van het aantal passagiers na versoepeling van de 

maatregelen komt voornamelijk door de terugkeer van de sociaal-recreatieve reiziger en in veel mindere 

mate door forensen. Vanwege thuis-quarantaine maatregelen, zogenaamde oranje en rode landen en de 

onduidelijkheid en onzekerheid welke maatregelen in andere landen van de één op de andere dag 

nemen, kiezen veel mensen voor een vakantie thuis, dichtbij huis of in Nederland. 

 

Het is daarom strategisch om versneld in te zetten op het (door)ontwikkelen van iconen, cultuurhistorie 

en erfgoed (oud en nieuw) om zo de gemeente en omgeving meer als autonome destinatie in de markt te 

zetten en minder eenzijdig afhankelijk te zijn van (overflow) van Amsterdam/Schiphol. De meerwaarde 

hiervan is voor inwoners, lokale ondernemers en Haarlemmermeer als toeristisch-recreatieve 

bestemming zowel op korte als op lange termijn groot. Haarlemmermeer ontwikkelt zich hiermee 

versneld als (veilige) recreatiegemeente én als uitvalsbasis voor een uitstapje of  (korte) vakantie in 

Haarlemmermeer en haar rijke omgeving (vanuit Haarlemmermeer een dagje naar Amsterdam, 

strand/duinen of plassengebied).  

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven daarmee dus staan, met als 

aanvulling (en voorwaarde) dat veiligheid en hygiëne op korte termijn integraal en inclusief worden 

meegenomen en meegewogen.  

 

2. Recreatief winkelen 

 

Schets ontwikkeling: na een aantal jaren van dalende leegstand, is in 2019 voor het eerst sinds 2015 de 

winkelleegstand in Nederland weer opgelopen, namelijk van 6,7% op 1 januari 2019 naar 7,3% op 1 

januari 2021 (bron: Locatus). De verwachting is dat dit percentage door de Coronacrisis verder zal 

oplopen, maar recentere cijfers hierover ontbreken. In dezelfde periode nam het volume van de online 

verkopen van in Nederland gevestigde detailhandelaren met ruim 17% toe. Dit jaar zijn de 

internetverkopen, met name in het 2 kwartaal (+ 54% t.o.v. 2e kwartaal 2019) onder invloed van de 

Coronacrisis explosief gestegen (bron: CBS Statline, detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen) 

 

De afgelopen jaren zagen we binnensteden en winkelgebieden al veranderen van een plek om dingen te 

kopen, naar een plek om te verblijven (van ‘plac to buy’ naar ‘place to be’). Naast winkels zijn dan horeca, 

culturele en leisure voorzieningen, openbare inrichting, activiteiten/kleinschalige evenementen en 

                                                                 
3 Verklaring directeur Schiphol opgenomen in diverse media [april 2020]. 
4 NS hebben nieuwe financiële steun en forensen nodig, Trouw [15-08-2020]. 
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uitstraling van het stadscentrum van belang. Want dit is wat fysieke winkels voor hebben op online 

winkels: het sociale en belevingsaspect.  

 

Dit vraagt dan ook om een versnelde uitvoering bij het (her-)ontwikkelen van stadscentrum Hoofddorp en 

de winkelgebieden Cruquius en SugarCity (zie gewenste doelen p.35 adviesrapport). Dit is van groot 

belang voor herstel/behoud van de bestaande sector. De gemeente Haarlemmermeer kan zo haar 

positie als zelfstandige destinatie versterken en er is voldoende ruimte voor passanten en voorzieningen 

om veilig recreatief te winkelen (comfortabele, ruim opgezette plekken zijn belangrijker dan ooit). 

Winkelgebieden die niet aansluiten bij de behoeften van de consument worden, in combinatie met de 

groeiende online markt, bedreigd op korte of lange termijn. 

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven daarmee dus staan, met als 

aanvulling (en voorwaarde) dat veiligheid en hygiëne integraal en inclusief worden meegenomen en 

meegewogen en dat visie op/(her)ontwikkeling van winkelgebieden versneld worden uitgevoerd. 

 

3. PARK21 

 

Schets ontwikkeling: het belang van recreatiegebieden dichtbij huis, als onderdeel van een fijne woon- 

en leefomgeving, neemt toe. Dit belang is door de crisis alleen maar verder onderstreept en bevestigd. 

Veel gebieden elders zijn immers sneller ‘vol’, omdat mensen minder ver mogen/willen reizen en 

onderling meer afstand  houden. Tegelijkertijd zien we een sterke daling van het internationale bezoek 

waardoor het draagvlak voor een iconische ‘Holland-attractie op korte en middellange termijn zal 

afnemen. 

 

Bereikbaarheid (vooral OV en fiets)  en de verbinding met toeristisch-recreatieve routes blijft prioriteit 

nummer 1. Het is kortzichtig om te denken dat dit nu minder belangrijk is geworden, omdat tijdelijk het 

totale aantal vervoersbewegingen is afgenomen.  

 

Op de lange termijn blijft PARK21 een kansrijk ontwikkelgebied. In de tussentijd kan op de korte termijn 

(meer) van de ruimte en mogelijkheden van het terrein worden geprofiteerd door het echt een ruim 

opgezette parkfunctie te geven, extensieve leisure mogelijkheden aan te bieden (let op type vergunning 

dat je uitgeeft i.v.m. eventuele lange termijn ontwikkelkansen). Zie bijvoorbeeld De Kemping van Den 

Bosch, een tijdelijk initiatief waar je op voldoende en veilige afstand toch kunt samen zijn, bij foodtrucks 

eten en drinken kunt halen, jeu de boules en Kubbs kan spelen, yogalessen kan volgen, etc. Maar denk 

ook aan een soort biënnale waarbij verspreid door PARK21 kunstwerken van (lokale) kunstenaars te zien 

zijn. Het is belangrijk om als gemeente het culturele klimaat niet uit het oog te verliezen. Qua 

verblijfsaccommodaties zou hier ingezet kunnen worden op meer grondgebonden, kleinschalige 

recreatieve vormen en niet hotels gezien de (dreigende) overcapaciteit hierin. 

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven daarmee op hoofdlijnen dus staan, 

maar met op korte termijn vooral inzetten op extensief, lokaal, binnenlands en een goede 

bereikbaarheid. Het is wel belangrijk om voor de langere termijn de mogelijkheden voor realisering van 

een ‘Holland’-attractie open houden. 
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4. Zakelijk toerisme 

 

Schets ontwikkeling: hoewel mensen het liefst ‘live’ samenkomen/elkaar echt ontmoeten, was er de 

afgelopen jaren al meer aandacht voor hoe je op afstand toch kan deelnemen aan meetings en 

congressen. Het fysiek samenkomen wordt op dit moment zoveel mogelijk beperkt. De verwachting is 

dat dit op korte termijn niet verandert en zelfs op lange termijn nooit hetzelfde zal worden als 

voorheen. Terwijl de economieën krimpen, breken beurskoersen records. Dit lijkt vreemd, maar dit 

komt door de Tech-bedrijven. De beurs neemt een voorschot op de nieuwe economie, één waarin 

mensen meer digitaal werken5. Door de crisis is deze ontwikkeling die al gaande was, in een 

stroomversnelling geraakt. Dit maakt de doorontwikkeling van Haarlemmermeer als zakelijke 

destinatie 3.0 niet alleen kansrijk maar ook een nieuwe randvoorwaarde. 

 

De zakelijke markt is een economische kernactiviteit voor Haarlemmermeer. De vele hotels met grote 

zalen en de specifieke beurs- congres- en vergaderaccommodaties zijn een belangrijke bron van 

inkomsten en werkgelegenheid.  

 

Door hoogwaardige, technologische innovaties kan Haarlemmermeer pionieren binnen de zakelijk 

toeristische markt om bijeenkomsten van het hoogste niveau te organiseren, die veilig en verantwoord 

zijn. Met deze ontwikkelingen blijft de doelstelling om dé destinatie voor georganiseerd zakelijk toerisme 

(MICE) te zijn kansrijk en haalbaar.  

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven op hoofdlijnen staan, maar met op 

korte en middellange termijn meer accent op kleinschaligheid, meer ruimte per deelnemer en extra 

aandacht voor aspecten als luchtbehandeling, duurzame bereikbaarheid (met OV en per fiets) en voor de 

korte en lange termijn een goedwerkende mix van live en online bijeenkomsten (zie parallel met 

retailmarkt). Vanwege de terugval in de vraag, neemt de onderlinge concurrentie in Nederland en de rest 

van Europa relatief alleen maar toe. Hierdoor wordt het belang van een goede promotie van de 

mogelijkheden in Haarlemmermeer door Event Park Amsterdam alleen maar toe. We raden aan om 

onderzoek naar een grootse beurs-en congreslocatie voorlopig in de ijskast te zetten, maar voor de 

langere termijn wel open te houden. 

 

 

Verblijfsaanbod 

5. Evenwichtig aanbod verblijfsaccommodaties 

 

Schets ontwikkeling: gezien het huidige aanbod (overcapaciteit in hotellerie) en de veranderde, sterk 

teruggelopen vraag is het raadzaam om de zogenaamde hotelstop te continueren. Naar verwachting 

zal het zakelijke reisverkeer (grootste deel van de markt) inkrimpen, het aantrekken van de toeristische 

                                                                 
5 De beurs rekent al op de nieuwe, digitale wereld, Trouw [22-08-2020]. 
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vraag is ook nog ongewis. Zoals de hotelmarkt is gegroeid als het uitzetten van een spons (Amsterdam 

is de kern en de trekker, om de vraag te kunnen absorberen zette de spons uit naar de randen), zal de 

hotelmarkt ook krimpen zoals een spons opdroogt, namelijk het eerst aan de randen (o.a. 

Haarlemmermeer) en daarna pas de kern (= Amsterdam).  

 

Het voordeel van Haarlemmermeer ten opzicht van andere buurgemeenten van Amsterdam is dat 

Schiphol op zich ook een trekker is. Maar doordat de luchtvaart grotendeels is stil komen te liggen en het 

naar verwachting lang duurt voordat deze markt weer is hersteld, geeft dit weinig voordeel op korte en 

middellange termijn. Het is raadzaam om proactief hotels die verouderd zijn en/of op de inmiddels meer 

kansarme locaties binnen de gemeente staan aan te wenden voor alternatieve mogelijkheden zoals 

flexibele vormen van huisvesting voor zover dit planologisch mogelijk is/gemaakt kan worden. Voor 

bestaande kansrijke hotels  (op goede locaties en met kwaliteit en perspectief) blijft het advies om eigen 

content te ontwikkelen (denk aan een thermen- of musicalhotel) om daarmee eigen markt te creëren 

(meer toeristisch en binnenlands) en om de hotels meer met de omgeving te verbinden via aantrekkelijke 

routes. 

 

Het ontwikkelen van andersoortig verblijfsaanbod (dus anders dan hotels) heeft geen prioriteit, maar hier 

hoeft geen stop op. 

 

 

Omgeving 

6. Versterken beleving toeristisch-recreatief landschap 

 

Schets ontwikkeling: door de Coronacrisis wordt het belang en de rol van het landschap alleen maar 

groter. Zie ook de raakvlakken met de andere, eerder genoemde punten: belang recreatieruimte in de 

eigen, directe woonomgeving, inzetten op het DNA/historische kwaliteiten van Haarlemmermeer, de 

rol en betekenis van PARK21 en een goede bereikbaarheid en verbondenheid van zakelijke 

ontmoetingslocaties en hotels. Hieraan kan worden toegevoegd het belang van het aansluiten op de 

landschappen in de omgeving (plassen, duinen etc.) om daarmee een extra impuls te geven aan de 

ontwikkeling van Haarlemmermeer (en omgeving) als zelfstandige binnenlandse destinatie. 

 

De uitwerking van deze ontwikkellijn begint vanuit de gedachte dat de recreatieve beleving van je 

omgeving/het landschap begint als je de deur uitstapt en niet wanneer je na een autorit van een kwartier 

op het strand neerploft of gaat recreëren aan één van de aantrekkelijke plassen in de regio.  

Gezien het belang van de regio en de verbinding met de landschappen aldaar is het belangrijk deze 

ontwikkellijn in nauwe samenspraak met de regio en in MRA verband op te pakken. Het gaat hierbij niet 

alleen om het tot stand brengen van fysieke verbindingen/recreatieve routes maar ook om storytelling 

over en digitale beleving van het landschap. 

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven daarmee op hoofdlijnen overeind. 

Enige toevoeging is het advies om deze ontwikkellijn versneld door te zetten omdat deze 

randvoorwaardelijk is voor het succes van veel van de andere ontwikkellijnen. 
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7. Waterrecreatie 

 

Schets ontwikkeling: de watersportmarkt maakte door de Coronacrisis plotseling een ongekende groei 

door na jaren van daling en slechte toekomstperspectieven. De verkoop van boten nam explosief toe; 

ook de verhuurders van bootjes hadden op veel plekken de wind mee. Belangrijkste oorzaak: mensen 

die normaliter naar het buitenland gaan zochten een alternatief in eigen land en vonden die in de 

relatief veilige watersportmarkt.    

 

Het is twijfelachtig of bovengenoemde trend zich doorzet. Deze markt heeft in vergelijking met de andere 

sectoren geen prioriteit. Zogenaamde snelle klappen die niet om veel middelen vragen, zoals het 

verbinden van voorzieningen, verspreiding van aantrekkelijke routes e.d., zijn op de korte termijn kansrijk. 

Grote investeringen in voorzieningen e.d. raden we voorlopig af.  

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven recht overeind. We zien in de 

(tijdelijke?) opleving van de markt geen aanleiding om het beleid sterk bij te stellen. 

 

 

Organisatie 

8. Evenementen 

 

Schets ontwikkeling: de evenementenbranche is één van de zwaarst getroffen branches door de crisis. 

Vrijwel alle grote evenementen en festivals in de openlucht (zoals Lowlands, Pinkpop en lokaal ook 

Mysteryland en Awakenings) zijn dit jaar afgelast. De schade werd door insiders als Mojo alleen al voor 

deze zomer geraamd op ruim 2,0 miljard. Mede hierdoor dreigt voor vele organisatoren en de totale 

keten en infrastructuur een faillissement6. En grote evenementenaccommodaties als Ahoy, Rai, MECC 

en Ziggodome hebben draconische bezuinigingen aangekondigd en ontslaan 20-30% van hun 

personeel. Op zijn vroegst eind voorjaar/zomer 2021, onder voorwaarde dat er dan een vaccin is, zal 

de branche weer enigszins opveren naar verwachting. Bijkomend probleem is hierbij nog de 

moeilijkere financieringspositie o.a. door verzekeringen die vanaf 2021 pandemieën niet meer dekken. 

 

De (kleinere) lokaal georiënteerde evenementen ter bevordering van zaken als cultuur, bewegen en 

sociale cohesie, zijn onverminderd belangrijk (en misschien wel belangrijker dan ooit) en bieden kansen: 

∙ voor lokale ondernemers en toeristisch-recreatieve aanbieders; 

∙ voor inwoners om zonder (ver) te hoeven reizen in de eigen omgeving actief te zijn/samen te komen; 

∙ voor de gemeente Haarlemmermeer voor het samenbrengen binnen de eigen gemeente en als 

recreatieve plek op zich (bijv.: je hoeft niet naar Amsterdam om iets leuks/sociaals te doen). 

 

Randvoorwaarden blijven uiteraard onverminderd dat er voldoende ruimte is, dat er passende hygiëne-

maatregelen worden getroffen en dat er in algemene zin wordt voldaan aan de eisen en maatregelen 

vanuit nationale en lokale overheid en veiligheidsregio. Voor alle type evenementen geldt dat het altijd in 

                                                                 
6 Noodkreet evenementen-branche: Voortbestaan keten en infrastructuur komt in gevaar, pretwerk.nl [20-

07-2020]. 
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je voordeel is als er nu (alvast) wordt nagedacht over veilige, hygiënische, duurzame mogelijkheden om 

evenementen op een manier te kunnen blijven houden. Haarlemmermeer kan pionieren op dit gebied: 

samen met organisatoren en andere stakeholders innovaties aanzwengelen. Maar ook samen in gesprek 

gaan over welk type maatregelen zowel praktisch uitvoerbaar zouden zijn als voldoende veilig/hygiënisch, 

zodat zowel overheid als sector weet welke ingrepen er op de plank liggen en welke voorbereidingen 

daarbij horen. Dit geeft de sector enig perspectief en houvast en de gemeente vertrouwen en grip op 

gebied van veiligheid.  

 

De kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven daarmee dus staan, met als aanvulling (en 

voorwaarde) dat veiligheid en hygiëne integraal en inclusief worden meegenomen en meegewogen. 

Omdat veiligheid en de inzet van hulpdiensten al onder druk voor de crisis wordt dit een behoorlijke 

uitdaging.  

 

9. Promotie 

 

Schets ontwikkeling: door de huidige crisis, waarbij mensen binnen Nederland sterk beperkt worden in 

hun vrijetijdsgedrag en ook het internationale reisverkeer sterkt afneemt is de reflex bij veel 

gemeenten om (sterk) te bezuinigen op citymarketing en promotie. Dit wordt vaak (mede) ingegeven 

door de sterk gedaalde inkomsten die binnen komen aan toeristen-, vermakelijkheids- en 

precariobelasting, O.i. zou je je destinatie juist nu klaar moeten maken voor de veranderde wereld 

vanaf halverwege 2021/begin 2022.  

 

Het meer ontwikkelen van een eigen gezicht voor Haarlemmermeer op basis van de kernkwaliteiten, het 

herpositioneren van de etalage, de doelgroepfocus en het ontwikkelen/uitbouwen van de merkstrategie 

zijn juist nu belangrijk om op in te zetten en door te zetten. 

 

 Juist in deze moeilijke periode kunnen de kernkwaliteiten van Haarlemmermeer, zoals de pioniersgeest, 

de verbinding tussen het oud en het nieuwe en de innovatieve kracht, het verschil maken om versterkt de 

crisis uit te komen.  

 

De doelstellingen, kaders en actiepunten uit het adviesrapport blijven recht overeind, waarbij we derhalve 

eerder pleiten voor een versnelde uitvoering van de voornemens in plaats van pas op de plaats of uitstel 

van de plannen.  

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Onderstaand zijn de bevindingen en analyses uit het voorgaande vertaald naar de volgende conclusies 

en aanbevelingen: 

∙ De effecten van de crisis zullen nog lang doorwerken op vrijwel de gehele toeristisch-recreatieve 

sector, zeker zolang er nog geen vaccin is. De verwachting is dat in de 2e helft van 2021 de weg 

omhoog weer wordt ingezet en er pas in 2022 (voor een aantal deelsectoren) weer sprake is van een 

min of meer ‘normaal’ jaar; 
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∙ Omdat het beleid is ingezet op een tijdshorizon van 2025, stellen we voor om hieraan op hoofdlijnen 

vast te houden, waarbij wel aangetekend wordt dat zeker internationale markten (zakelijk en 

toeristisch), met name als deze te maken hebben met grote aantallen mensen (congressen, grote 

evenementen e.d.) er nog lang over zullen doen voordat deze het oude niveau bereikt hebben;  

∙ We stellen om die reden voor om op korte termijn versneld en met nog meer accent in te zetten op 

het ontwikkelen van een sterk eigen profiel/destinatie gericht op eigen en regionale inwoners en de 

binnenlandse markt om de eenzijdige afhankelijkheid van Amsterdam en Schiphol te verminderen; 

∙ Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn op het moment dat de markt 

aantrekt; denk hierbij aan het ontwikkelen van een sterk eigen profiel en merk gekoppeld aan de 

kernkwaliteiten, een aantrekkelijke omgeving, goede en duurzame verbindingen en bereikbaarheid   

∙ Bundel hierbij de ruim aanwezige kennis, netwerken en technologie binnen Haarlemmermeer en de 

MRA regio om vernieuwd en verbeterd de crisis uit te komen. Belangrijk hierbij is om een goede 

balans na te streven tussen economie, leefbaarheid en een duurzame omgeving   

∙ De zakelijke markt met aanbod voor beurzen, congressen en andere (meerdaagse) bijeenkomsten is 

en blijft een economische kernactiviteit voor Haarlemmermeer maar staat zwaar onder druk. 

Innovatie, slim gebruiken maken van netwerken en een goede promotie door Event Park Amsterdam 

zijn belangrijker dan ooit 

∙ Zet grootschalige plannen even op laag pitje (zoals een groots congrescentrum, een Holland attractie 

en nieuwe evenemententerreinen), maar houd nadrukkelijk de mogelijkheden voor de langere 

termijn open 

∙ Richt een speciale taskforce in, gericht op (en met) de hotelsector gezien het grote economische en 

financiële belang van deze sector (ook voor de gemeente zelf). Onderzoek de vitaliteit van deze 

sector (kwaliteit, perspectieven, wat houdt de sector bezig op termijn) en ontwikkel van hieruit 

strategieën (langere tijd vasthouden aan een bouwstop/afbouw van capaciteit, ontwikkelen van 

nieuwe markten door middel van nieuwe eigen of gezamenlijke ‘content’/bezoekmotieven (bijv. 

casino, thermencomplex of musicaltheater en/of arrangementen met dagrecreatieve aanbieders in 

de regio) en het in kaart brengen van alternatieve bestemmingen/ invullingen (wonen, huisvesting 

expats, arbeidsmigranten of studenten etc.) en uitwerken hiervan in mogelijkheden tot 

transformatie, voor zover dit planologisch is/gemaakt kan worden.     

 

Tot slot zijn in het onderstaande model in een tijdslijn (korte en lange termijn herstel) samenvattend 

de accenten qua deelmarkten en doelgroepen en qua onderscheid dag- en verblijfsrecreatie 

schematisch weergegeven:  
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Bijlage 2: Huidige stand van zaken 
 
Opgesteld door medewerkers gemeente Haarlemmermeer (clusters SSC, CEB, RED, V&H) 
 
Ontwikkeling (internationaal) toerisme 
Waar we bij de ontwikkeling van het beleid in 2019 nog rekenden op groei van het toerisme, is deze in maart 
abrupt tot stilstand gekomen. United Nations World Tourisme Organisation (UNWTO) schat de wereldwijde 
impact van de Covid-19 pandemie op een neergang van 60 % tot 80% dit jaar. Hier en daar start het toerisme 
weer op. Tegelijkertijd zien we een opleving van het aantal besmettingen. Scenarioplanningen stellen 
verschillende mogelijke ontwikkelingen voor. Diverse organisaties en bedrijven, zoals Schiphol, verwachten dat 
het enkele jaren zal duren voordat reizen terug is op het niveau van 2019. Ook wanneer er op grote schaal 
vaccins beschikbaar zijn, duurt het nog enige tijd voordat normalisatie optreedt.   
 
Landen en toeristische steden grijpen deze situatie aan om hun positie op toerisme te heroverwegen. Vooral 
de steden waar overtoerisme wordt ervaren, zoals Amsterdam, zoeken een nieuw normaal en een beter 
evenwicht tussen bewoners en bezoekers.  
 
Drukke plekken worden vermeden. De ervaring van drukte is vanwege de afstandsmaatregelen toegenomen. 
Ondanks dat er in Amsterdam minder toeristen overnachten is het dagbezoek hoog. Van vooral Nederlandse 
toeristen en bezoekers uit de buurlanden die met de auto komen. In het algemeen zoeken toeristen nu vooral 
vakantiemogelijkheden in eigen land.    
 
De (zee)cruisevaart ligt op dit moment stil. De afvaarten vanuit Amsterdam levert de hotelsector normaal 
gesproken veel overnachtingen op van internationale bezoekers die voor of na de cruise de stad en de 
omgeving willen verkennen. Op korte termijn verwacht de cruisesector geen verbetering.  
 
Ontwikkeling overnachtingen in Haarlemmermeer 
De meeste hotels in Haarlemmermeer zijn aangesloten op het digitale nachtregistratiesysteem van 
VisitorData. Hiermee worden de feitelijke overnachtingen geregistreerd. Een aantal gemeentes in de 
metropoolregio Amsterdam (MRA) hanteren hetzelfde systeem, zodat vergelijkingen te maken zijn tussen de 
gemeentes. Een overzicht van de informatie kunt u lezen in bijlage 3 (Impactanalyse hotelmarkt).  
 
Uit het overzicht komt naar voren dat het aantal overnachtingen en de kamerbezetting zeer fors is gedaald 
vanaf maart 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook is duidelijk dat een aantal hotels de deuren 
(tijdelijk) heeft gesloten, waardoor  het aantal beschikbare kamers  beduidend minder is dan in 2019. Het 
overzicht van de commerciële kamerprijzen (de prijzen die door websites zoals Booking.com wordt 
gehanteerd) geeft een indicatie dat de kamerprijzen ruim 30 % lager liggen dan vorig jaar. Waar 
Haarlemmermeer normaal gesproken samen met Amsterdam de hoogste bezettingsgraden heeft, loopt 
Haarlemmermeer nu achteraan in de MRA en in Nederland. Het aandeel Nederlandse bezoekers is dit jaar 
hoger dan vorig jaar, met name omdat internationale bezoekers niet komen en het aantal vluchten op 
Schiphol nog beperkt is.  
Diverse hotels zijn open gebleven vanwege longstay van internationale werkers en het accommoderen van 
crews van luchtvaartmaatschappijen, alhoewel het aantal crews minder is door het afnemen van het aantal 
vluchten op Schiphol. Zakelijk bezoek heeft daardoor in het begin van de pandemie de basis gevormd. Vanaf 
juli zijn de overnachtingen voorzichtig toegenomen met een duidelijke stijging van leisure bezoek, maar liggen 
nog fors achter op vorig jaar. Er is nu sprake van overcapaciteit in het aantal hotelkamers, ook omdat er 
nieuwe hotels in de gemeente zijn geopend of worden geopend.  
De meeste hotels in Haarlemmermeer zijn onderdeel zijn van een (internationale keten). De financiële 
reserves nemen echter in snel tempo af en kan mogelijk leiden tot definitieve sluiting van hotels. Crown Plaza 
in Hoofddorp is eind juli 2020 failliet verklaard.  
 
De overige logiesbedrijven zoals campings, camperplaatsen en bungalowparken hebben minder te leiden 
gehad. In de zomer is er zelfs sprake van een toename van het aantal gasten en overnachtingen.  
  
Leisure en vrijetijdsactiviteiten 
Bedrijven die bezoekers ontvangen zoals musea, attracties, horeca, winkels, schouwburg, podia, etc., hebben 
enige tijd moeten sluiten en hebben nog steeds te maken met minder bezoek vanwege de 



afstandsmaatregelen die nodig zijn. Enkele bedrijven, zoals Klimpark21, hebben ook extra bezoekers 
ontvangen doordat scholen hun schoolreisjes dichterbij huis hebben gehouden en veel mensen dit jaar in 
Nederland zijn gebleven. Het mindere aantal overnachtingen in de gemeente heeft ook geleid tot lager 
restaurantbezoek.  
 
Watersportbedrijven varen wel bij de huidige situatie. Deels vanwege het mooie weer. Omdat veel mensen 
zijn thuisgebleven, is men en op zoek gegaan naar alternatieve vrijetijdsbesteding. Het verlies van grote 
groepen (bedrijfsuitjes) is opgevangen door meer bezoek van gezinnen en families.  
 
Evenementen 
Door het afgekondigde verbod op evenementen hebben er dit jaar tot nu toe zo goed als geen evenementen 
plaatsgevonden. Onder strikte voorwaarden zijn evenementen vanaf 1 juli  weer toegestaan. Echter, de 
bestaande doorlooptijden voor een evenementenvergunningaanvraag zijn (juist nu) van toepassing. 
Afhankelijk van de volledigheid en de kwaliteit van de aanvraag moet rekening worden gehouden met 8 tot 12 
weken om tot een verantwoorde behandeling van de aanvraag te kunnen komen. De hulpdiensten staan 
onder (tijds)druk en hebben ruimte nodig om in samenhang te kunnen adviseren op aanvragen. 
Daarnaast zijn er initiatieven die in de loop van de procedure tegen te veel obstakels oplopen en alsnog 
besluiten de aanvraag in te trekken. Al met al zijn er slechts heel beperkt aanvragen voor kleine evenementen 
in behandeling, zoals de Grazende Zwaan in Park21, de Sportfair, een initiatief voor een drive-in podium en 
buurt- en straatfeesten.  
 
Vanuit de evenementenbranche ontstaan ook nieuwe ideeën, zoals Project Playground van SugarCity Events; 
een event dat laat zien hoe met maatregelen evenementen toch kunnen worden georganiseerd.  
  
Vooruitblik 
Organisatoren herpakken zich op dit moment en focussen op volgend seizoen. Hun verwachting is dat ze dan 
weer hun evenement als vanouds kunnen organiseren.  
 
Zakelijke markt 
De zakelijke markt is een economische kernmarkt voor Haarlemmermeer. De vele hotels met het grote aantal 
zalen en mogelijkheden voor bijeenkomsten zijn een grote bron van inkomsten en werkgelegenheid. Door de 
maatregelen zijn beurzen en (internationale) bedrijfsbijeenkomsten in eerste instantie uitgesteld, omdat de 
hoop was dat er in het najaar meer mogelijk is. Inmiddels vinden veel annuleringen plaats. Bedrijven willen het 
risico niet nemen om bijeenkomsten te organiseren. Grote beursbedrijven zoals RAI en AHOY moeten drastisch 
reorganiseren om overeind te blijven. Er zijn diverse scenario’s voor herstel in omloop. In het slechtste geval is 
dat pas in 2023 weer een volledig herstel van de markt plaats vindt. Hoewel de meningen hierover 
uiteenlopen.  Omdat er nu veel thuisgewerkt wordt en gebruik wordt gemaakt van digitale middelen, zien 
bedrijven hiervan ook de voordelen voor de langere termijn. Daarentegen zijn kennisinstellingen en 
internationale bedrijven afhankelijk van opleiding en kennisoverdracht in groepsverband. In kleiner verband en 
bij bedrijven die instaan voor hygiëne en afstand, liggen hier kansen. Omdat er nu veel overcapaciteit in hotels 
en zalencentra is ontstaan, is goede promotie van de mogelijkheden in Haarlemmermeer via Event Park 
Amsterdam van groot belang.   

 
 
Promotie 
Omdat reizen naar het buitenland is beperkt, startte Holland Marketing (NBTC) al snel de landelijke campagne 
‘Hier moet je zijn’ op. Dit om het toerisme over Nederland te spreiden en de onontdekte parels te etaleren. 
Ook wij haakten – naast bijvoorbeeld Noord-Brabant en Drenthe - aan, zodat we konden meeliften op het 
landelijk succes en ons netwerk hiermee verder konden uitbreiden. Haarlemmermeer heeft voldoende rust en 



ruimte te bieden, daarbij de 1,5 m samenleving in acht neemt. In een korte clip hebben we dit in beeld 
gebracht. Zo konden we de mooiste ‘groene en blauwe’ plekjes van Haarlemmermeer bekend maken onder 
zowel inwoners als bezoekers uit de regio en wellicht ook ver daarbuiten. We hebben de aandacht vooral 
gericht op het buitengebied, om de mogelijk potentiële drukke gebieden zoveel mogelijk te ontlasten.  
We haakten aan bij de campagne ‘Je zit ernaast’ die Amsterdam&partners uitvoerde in opdracht van het MRA-
bureau om het toeristisch aanbod binnen de Metropoolregio onder de aandacht te brengen. Via een outdoor 
campagne werd de voorbijganger geattendeerd op de campagne en website van ‘Je zit ernaast’.   
 
Naast het voeren van de twee bovenstaande campagnes, werkten we ook verder aan het verspreiden van onze 
vernieuwde kaart met fiets- en wandelroutes. De website van Uit in Haarlemmermeer hebben we voorzien van 
digitale routes Zo hebben we ons uiterste best gedaan vanuit verschillende invalshoeken zoveel mogelijk 
bezoekers naar Haarlemmermeer te trekken deze zomer. 
 
Door aan te haken op zowel landelijke (NBT), regionale (MRA) als lokale (Uit in Haarlemmermeer) initiatieven, 
is ons bereik op social media flink gegroeid. Een nadere uitwerking hiervan vindt u in bijlage 4 (Factsheet 
promotie).  
 
Vooruitblik 
De coronapandemie beïnvloedt ons dagelijks leven op allerlei manieren. Zeker ook in ons vrijetijdsgedrag. Het 
laat zich moeilijk voorspellen hoe de toekomst er uit ziet. Wel is duidelijk dat het reisgedrag internationaal en 
nationaal voorlopig aan beperkingen onderhevig is. De inzet van het beleid ‘Toerisme, evenementen en 
promotie Haarlemmermeer 2020-2025 voor zowel bewoners als bezoekers is van belang om goede 
voorzieningen te bieden, te behouden en te ontwikkelen, zodat Haarlemmermeer een bestemming is om in te 
verblijven.  
 



IMPACTANALYSE	HOTELMARKT	

Digitaal	nachtregister	Haarlemmermeer	



MRA	inzichten	–	verloop	bezettingsgraad	



Haarlemmermeer	–	kamerbezetting	en	herkomstanalyse	



Haarlemmermeer	–	verloop	kamerbezetting	2020	per	gebied	



Haarlemmermeer	–	verloop	aanbod	2020	(open	versus	gesloten	voor	gasten)	
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Kanttekeningen	
•  Vanaf	maart	2020	meerdere	hotels	tijdelijk	gesloten	voor	gasten	i.v.m.	corona	
•  Moxy	Amsterdam	Schiphol	Airport	geopend	per	3	augustus	2020	
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Video - ‘Hier moet je zijn’ Haarlemmermeer
www.haarlemmermeer.nl/hiermoetjezijn

‘Allereerst vonden wij het een geweldig initiatief, we voelden 

ons in deze lastige tijden door jullie gesteund. We hebben de 

clip gedeeld op onze Social Media kanalen en kregen daar 

leuke reacties op.’ Tamara Kunis (Bij Qunis)

‘We waren blij dat we er tussen stonden 
en denken dat de aandacht zeker heeft 
bijgedragen aan onze bekendheid.’  
Bas van Haastrecht (Palenpa park)

Website - ‘Hier moet je zijn’ Haarlemmermeer

Promotionele inzet lente/ zomer 2020

ONLINE

Blog (best bezocht)  
over Fort bij Vijfhuizen

Pagina met routes  
‘Uit in Haarlemmermeer’

PARTNERS

Posts van NBTC over HaarlemmermeerFacebook posts (uit in Haarlemmermeer) en  
Instagram posts (ontdek Haarlemmermeer) die hoog scoorden

Website ‘Je zit ernaast’  
over Haarlemmermeer

Outdoor ‘Je zit ernaast’ 
over Haarlemmermeer

BEREIK ONLINE: 

177.500

BEREIK OFFLINE: 

200.000
LEZERS IN DE REGIO

Advertentie 
met artikel in ‘the Visionair Life’

TESTIMONIALS

Advertenties in HC Nieuws, LEVEN 
magazine, Bruist en Villa d’Arte

Ontdek Haarlemmermeer
Fiets- en wandelroutekaart

LEVEN! 1000

Kunstfort bij VijfhuizenFortwachter 1, Vijfhuizenwww.kunstfort.nl

Fort van HoofddorpHoofdweg 739, Hoofddorpwww.fortvanhoofddorp.nl
Gemaal de CruquiusCruquiusdijk 27, Cruquiuswww.haarlemmermeer museum.nl/cruquius-museum

Gemaal De LyndenAkerdijk 12, Lijndenwww.gemalen.nl

HISTORISCH HAARLEMMERMEERVort, op naar het fortHet klinkt je misschien niet meteen logisch in de oren, 

Haarlemmermeer als historisch gebied, maar toch is er 

een prachtige route af te leggen, dwars door de 

gemeente, waarbij de historische plekken aaneen worden 

geregen. De forten van Vijfhuizen en Hoofddorp maken 

onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en Fort bij 

Vijfhuizen is uitgegroeid tot een Kunstfort. Als één van 

de eerste betonnen gebouwen in Nederland, wordt het 

fort op het eiland gebruikt voor beeldende kunsten en 

tentoonstellingen. Het fort werd destijds gebouwd om de 

Ringvaart en de dijk van de Haarlemmermeerpolder te 

verdedigen en het straalt tot op de dag van vandaag 

kracht uit. Fort van Hoofddorp is een prachtig voorbeeld 

van de militaire bouwkunst. De twee verdiepingen, 

prachtige vormen en strategische ligging maakten van 

het fort een bolwerk van militaire kracht. Neem een stap 

terug in de tijd en in de strategische oorlogsvoering, neem 

een KIJK OP HET FORT en laat je verrassen door de 

sluwheid van ruim een eeuw geleden. Dat is nog eens 

leuk leren.

Kracht van het waterEen ander staaltje van technische vernuftigheid is wel het 

droogleggen van de Haarlemmermeerpolder geweest. 

Het is bijzonder hoe de kracht van het water is gebruikt 

om van het water af te komen en vervolgens het hele 

gebied in te polderen. Het diepste punt ligt op bijna 7 

meter onder de waterspiegel en dit alles werd 160 jaar 

geleden al uitgevoerd. Een geweldige prestatie. De 

gemalen die daar mede aan hebben bijgedragen, o.a. 

Cruquius en De Lynden, zijn stille getuigen van al het 

watergeweld dat daar heeft plaatsgevonden. Zowel bij 

Gemaal de Cruquius als bij Gemaal de Lynden is 

inmiddels horeca ontstaan. Het gemaal de Cruquius, een 

museum dat net is gerenoveerd, heeft een gezellig 

theehuis langs een mooie fietsroute aan de ringvaart. Bij 

het gemaal de Lynden kun je de culinaire top van de regio 

beleven en dat maakt beide gemalen meer dan het 

bezoeken waard. Er ligt een mooie geschiedenis in de 

jonge polder.

Bezoek ook eens de horeca op deze locaties:
Fort van Hoofddorpwww.visaandelinie.nl

Kunstfort bij Vijfhuizenwww.fortrestaurant.nl
Gemaal de Lyndenwww.restaurantbijqunis.nl

Cruquius Museumwww. theehuiscruquius.nlhaarlemmermeer.nl

haarlemmermeer.nl

Hier kan alles!Haarlemmermeer, de thuisbasis voor diversiteit. 
Waar duizenden mensen genieten van kunst, cultuur, 
natuur, events en diverse mogelijkheden tot sporten.
Op een unieke locatie genieten van dagelijks verse 
vis uit eigen wateren of genieten van hedendaagse 
kunst op een bijzondere locatie. Of wat dacht je 
van genieten in de natuur met het hele gezin 
op Landgoed De Olmenhorst? Waarna je in 
de geschiedenis kan duiken hoe onze polder 
drooggepompt is… Je kunt er altijd tot rust komen 
met een culinaire belevenis, je hoofd leeg wandelen 
of fi etsen langs de 20 mini musea in de buitenlucht. 
Alle ruimte en een schitterende omgeving. Dat is 
Haarlemmermeer. Ons Haarlemmermeer. 
www.haarlemmermeer.nl/hiermoetjezijn

Gemaal de Cruquius

Kunstfort bij Vijfhuizen
Vis aan de linie, Fort van Hoofddorp

Historische Museum Haarlemmermeer

De Olmenhorst

Verhalenpaal

Bij Qunis, het oude stoomgemaal Lijnden
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Zet koers!
Haarlemmermeer is dé plek waar de ruimte 

je vele mogelijkheden biedt om je tijd 

verantwoord buiten door te brengen. 

Je kunt heerlijk op de fi ets of wandelend 

onze rijke geschiedenis ontdekken.

Onze vernieuwde fi ets- en wandelkaart gidst 

je langs de mooiste plekjes en vertelt over 

de geschiedenis van Haarlemmermeer, over 

stoere vrouwen en mannen die onze polder 

ontgonnen. Beleef de geschiedenis zelf. 

De kaart is gratis verkrijgbaar bij het 

VVV, onze musea, vele hotels en horeca-

gelegenheden. Kijk ook online 

www.uitinhaarlemmermeer.nl/nl/routes

Toolenburgerplas

Spaarnwoude Haarlemmerliede

Beinsdorp
Stompetoren

Big Spotters Hill

ONTDEK

HAARLEMMERMEER

Website - UIT in  
Haarlemmermeer OFFLINE

Bekijk hier  
de video!
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