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Op jacht naar de schat…… 

Toerismenota gemeente Hoorn 
 
 
 

Op jacht naar de schat … 
 
Een vrouw die al mooi is, hoef je niet mooier te maken. Ze is er al. Ze kan eigenlijk alleen nog maar 
tegenvallen. Want zoals iedereen inmiddels wel weet: “met alleen een leuke koppie kom je er niet 
meer.” 
 
Ik heb het hier over het klassieke drama van veel voormalige VOC-steden, die door hun historische 
erfenis de afgelopen decennia (onbewust) zijn ingedommeld. Hoorn is van oudsher een kunst- en 
cultuurstad, maar niet toerisme-minded, we stralen het niet uit, ondanks dat we best wat te bieden 
hebben. Onze West-Friese platheid en nuchterheid spelen ons hier wellicht ook parten. Echte 
Bourgondiërs zullen we wel nooit worden, hoewel we in de Atlas van de 50 grootste gemeenten op 
culinair gebied al jaren in de top staan! Maar wie weet dat? 
 
Toch kent bijna iedereen onze stad, vooral van die ansichtkaart van de mooie historische haven. 
Eigenlijk gek dan toch dat het voorzieningenniveau en de staat van het onderhoud op onderdelen juist 
in de oude haven achtergebleven zijn. Een bewijs dat we nooit echt werk hebben gemaakt van 
toeristisch beleid. Moet dat dan? Nee, het is een keuze … Je kan je alleen afvragen of we in het 
verleden ooit echt bewust gekozen hebben. 
Feit is dat de toeristen die Hoorn bezoeken, Hoorn doorgaans nog altijd goed waarderen. Door hun 
bezoek en bestedingen leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan het economisch bestaansrecht 
van de binnenstad. Ook al denkt menigeen in de stad dat de baat natuurlijk altijd ten goede komt aan 
die ander …  
Zeker is wel dat de bezoeken financieel meer uit te nutten zijn. Dit alles hebben we inzichtelijk trachten 
te maken. 
 
Van meet af aan heeft dit college gezocht naar samenwerking en informatie-uitwisseling met de 
Hoornse samenleving. Via onder andere het havenoverleg, het Schatkameroverleg, het overleg met 
de Stichting Stad Hoorn en de voorbereiding tot een vorm van binnenstadsmanagement is en wordt 
hieraan nog steeds vorm en inhoud gegeven. Naast samenwerking zijn positionering en thematisering 
ook steeds belangrijkere sleutelwoorden geworden.  
Met de viering van het 400-jarig bestaan van de VOC in 2002 zijn de ogen verder geopend. Het besef 
dat we goud in handen hebben is hoorbaar gegroeid. Maar waar liggen onze kansen nu en welke 
bedreigingen komen er op ons af? Welke trends zien we en waar schieten onze voorzieningen tekort? 
Wat kost toerisme ons, maar vooral ook, wat levert het ons op? Wat wil eigenlijk de 
bezoeker/consument/toerist en wat willen we zelf? Kortom, hoe nu verder? We hebben het allemaal 
voor u proberen in kaart te brengen. 
 
In de afgelopen 18 maanden is er hard gewerkt aan het uitzetten van onderzoeken, het verzamelen 
van gegevens en feiten ten einde te komen tot een beleidsnota toerisme en daarmee hopelijk tot een 
“discussie tot op het bot”. 
Wij wilden “niet weer een nota”, geen wilde nota, met grootse ruimtelijke plannen zoals in het nabije 
verleden. Nee, meer een echte Hoornse nota met concrete voorstellen voor ontwikkelingsrichtingen en 
(simpele) analyses en aanbevelingen waar de raad op kan sturen als het gaat om kwaliteit, 
ontwikkelingsniveau, identiteit, kosten en ambitie. Een aantal aanbevelingen kan zelfs snel en zonder 
al te hoge kosten worden opgepakt. 
Hoewel niet altijd makkelijk, hebben we waar mogelijk getracht “kosten en opbrengsten” in beeld te 
brengen. 
We zien dat de lopende discussies omtrent binnenstadsmanagement, Hoorn Kern Gezond, 
detailhandelsnota, bestemmingsplan binnenstad, herijking horecabeleid, stadspromotie en de 
stadsvisie ook steeds meer in elkaar grijpen. Het begint lekker te gisten … 
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De plaatsing van welkomstborden bij onze stadsgrenzen is bewust nog even aangehouden. Daarvoor 
is het eerst noodzakelijk om tot een gedeelde mening te komen in “welke stad” we de mensen welkom 
laten heten. Anders gezegd, wat wordt de “brand” van Hoorn? 
Andere zaken zijn in de aanloop van deze nota wel al gerealiseerd of in voorbereiding genomen. 
Zonder een volledige opsomming te noemen denk ik dan aan de uitbreiding van de openingstijden van 
de havenwinkel, de bewegwijzering met de Hoornse Eenhoorn, de stadsplattegronden, het 
veiligheidsplan voor de havens, het creëren van ruimte voor bussen op het Visserseiland (t.b.v. de 
chartervaart) en op het Achterom (t.b.v. het museumbezoek), de VVV-informatiezuilen, de restauratie 
van de Hoofdtoren, de opzet van Sailtrack, de oplevering van de nieuwe schouwburg, de 
herinrichtingen van onder andere het Breed en het Achterom, het uitgeven van een museumfolder, 
havenfolder, parkeerfolder en cultuur- en evenementenfolder (de Hoorn Agenda 2004). 
 
Maar het zijn nu nog te veel losse vaartochtjes. Daarom varen we met deze nota net als 400 jaar 
geleden opnieuw uit, proberen we iedereen aan boord te houden, naar nu nog een onbekende 
bestemming, maar zeker en vast op jacht naar de schat … 
 
Arthur Helling 
Wethouder Economische Zaken en Toerisme 
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INLEIDING - WAAROM EEN TOERISMENOTA 
 
Toerisme is een van de belangrijkste pijlers van de economie op nationaal, provinciaal en lokaal 
niveau. Landelijk bedragen de toeristische bestedingen zo'n € 28 miljard. In de afgelopen jaren zijn ten 
aanzien van dit onderwerp voor Hoorn diverse rapporten verschenen. Deze rapporten beperkten zich 
tot een abstract niveau. Een gedetailleerde inventarisatie van het voor Hoorn toeristische product was 
er niet en het Hoornse toeristische product is nog niet eerder in zijn samenhang bekeken. 
 
Vastgesteld is dat er sprake is van een enorme versnippering in het toeristisch aanbod. De nota geeft 
een kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van het toeristisch product van Hoorn. In de nota zijn 
analyses gemaakt en aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen zijn geprioriteerd. Dit is gedaan aan 
de hand van het gekozen ambitieniveau.  
 
De nota laat zien hoe het Toeristisch Huis is opgebouwd. Het gaat hier om de verschillende partijen 
met ieder een andere rol en om verschillende onderwerpen. Sommige partijen zijn vooral gericht op 
ontwikkeling, andere vooral op promotie. Knelpunt is dat samenwerking regelmatig ontbreekt. 
 
Met de gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte hangt de productontwikkeling en de promotie 
nauw samen. Tezamen vormen ze een totaalbeeld, wat de belevingswaarde van de toerist, de 
bezoeker aan de stad of de regio beïnvloedt. In de nota blijkt deze verbondenheid en wordt de 
noodzaak aangetoond om het toerisme integraal aan te pakken.  
 
Aan de hand van deze nota zal de gemeenteraad een keuze moeten maken in welke mate het 
toerisme actief bevorderd wordt en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. 
 
De toerismenota van Hoorn is in hoofdzaak gericht op de binnenstad van Hoorn. Relaties worden 
gelegd met toeristisch aanbod in de buitenwijken (denk bijvoorbeeld aan het Milieu Activiteiten en 
Kijkcentrum, kortweg het MAK).  
 
 

LEESWIJZER  
 
Het toerisme is voor Hoorn gedefinieerd als “alle bezoekers die Hoorn om een toeristisch/recreatief 
motief aandoen”. Dit wijkt af van de landelijke termen, waar men vooral uitgaat van het aantal mensen 
dat minimaal een overnachting doet.  
 
In hoofdstuk 1 wordt een beeld gegeven van de huidige situatie in het toerisme en het globale 
bovenlokale beleid voor de komende drie jaar. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie in Hoorn, het gewenste ambitieniveau en de doelgroepen 
waarop Hoorn in zou kunnen zetten. Ook wordt ingegaan op de knelpunten in de huidige situatie. 
In hoofdstuk 3 wordt de fysieke omgeving van de stad behandeld, waaronder de openbare ruimte, de 
overnachtingsmogelijkheden en de kustlijn van Hoorn.  
Aan de haven is een apart hoofdstuk gewijd. Hiervoor wordt in hoofdstuk 4 de huidige situatie 
beschreven met de toekomstverwachtingen en groeimarkten. Verder wordt aandacht besteed aan het 
beheer van de haven.  
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op productontwikkeling en de behoeftepeiling aan nieuwe 
producten in Hoorn. Ook het evenementenbeleid en het museumbeleid worden hier inhoudelijk 
uitgewerkt.  
Hoofdstuk 6 gaat in op de promotie van de stad en specifiek de toeristische promotie. In hoofdstuk 7 
komt de lokale organisatie aan de orde.  
Naast de lokale toeristische situatie is in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan de regionale activiteiten.  
In hoofdstuk 9 worden de financiële aspecten uitgewerkt en in een aparte bijlage wordt tenslotte een 
overzicht gegeven van alle aanbevelingen in volgorde van nummer en thema.  
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HOOFDSTUK 1  TOERISME BOVENLOKAAL 
 

1.1 Het belang van toerisme nu en in de toekomst aan de hand van  

beschikbare kerncijfers 
 
De economische betekenis van de toeristische en zakelijke reismarkt wordt onderschat. De 
toeristische bestedingen bedragen landelijk jaarlijks zo'n € 28 miljard. Huishoudens geven zo'n 20 tot 
25% van hun vrij besteedbaar inkomen uit aan ontspanning. Als de internationale economie redelijk 
tot goed is, zal de toeristische en zakelijke reismarkt ook doorgroeien. Wat daarnaast vaak wordt 
vergeten, is de grote impact die de toeristische en zakelijke reismarkt heeft op aanpalende 
bedrijfstakken als de bouw, kleding, beveiliging, computers, software en transport.  
 
NATIONAAL 
 

Binnenland                                      (x miljard euro) Buitenland (inkomend toerisme)     (x miljard euro) 
 

Recreatieve dagtochten  9,34 Recreatieve dagtochten 2,20 

Zakelijke dagtochten  7,93 Zakelijke dagtochten 0,10 

    

Toeristische overnachtingen  2,28 Toeristische overnachtingen 1,63 

Zakelijke overnachtingen  0,88 Zakelijke overnachtingen 1,05 

  Overig 2,52 

    

Totaal binnenland 20,43 Totaal buitenland 7,50 

Bron: NRIT, DNB, CVO, LaGroup, Ecorys, berekening TRN (cijfer 2001) 
 
Niet meegenomen in de bovenstaande registratie zijn: 
-de aankoop van duurzame recreatiegoederen (het gaat dan om de aanschaf van bijvoorbeeld 
kampeerspullen, fotoapparatuur etc.; € 1,8 miljard); 
-bestedingen van uitgaand toerisme van Nederlanders aan het buitenland, die in Nederland blijven 
hangen; 7 miljard euro (de reis naar het vliegveld, de bestedingen ter voorbereiding op een vakantie, 
de kosten voor een boeking aan een reisbureau etc.). 
 
Voor de totale ontwikkeling van het inkomend toerisme in Nederland wordt een groei verwacht van 9,5 
miljoen aankomsten in 2002 naar ruim 12 miljoen aankomsten in 2010. In de onderstaande grafiek is 
deze groei afgezet tegen de groei van het Europese en mondiale toerisme (toerisme over de hele 
wereld). Het toerisme in de wereld groeit harder dan in Europa door de groei in de Aziatische landen. 
Europa groeit daarentegen weer harder, omdat groei is voorzien voor de Oost Mediterrane landen, 
zoals Turkije en Griekenland. Nederland groeit naar verwachtingen ongeveer even hard als de andere 
landen binnen Noord-West Europa. 
 
PROVINCIAAL 
 
In Noord-Holland levert de toeristisch-recreatieve sector circa 125.000 banen en ruim 6,3 miljard euro 
op. Hiervan vindt 45% van de bestedingen in Amsterdam plaats.  
Het aantal toeristische overnachtingen in Noord-Holland is veruit het grootst van alle provincies. In 
2002 was het aantal overnachtingen 17,2 miljoen. Dit is 21% van het landelijk aandeel van 82,4 
miljoen. De laatste drie jaar (2001/2003) is het aantal geregistreerde overnachtingen stabiel. Vooral de 
hotelmarkt in Amsterdam is van grote betekenis. 
 
 
 
 
 
 
 
Overnachtingen 



toerismenota december 2004  “Op jacht naar de schat”  5 

Het aantal per soort in vergelijking met landelijke cijfers: 
 

Overnachtingen per logiesaccommodatie in 2002 (x 1000) 

 Nederland Noord-Holland/Amsterdam 

Hotel/pension 28.515 11.194 (39,3%) /  7.456 (26,1%) 

Kampeerterreinen 21.468   2.630 (12,3%)/ 0 

Huisjes 28.171   3.013 (10,7%)/ 0 

Groepsaccommodatie 4.217      325 (  7,7%)/ 0 

Bron: CBS/ANWB informatie bewerkt door provincie Noord-Holland afdelingen onderzoek (2003) 
 
Dagtochten 
Van de ruim 981 miljoen dagtochten in Nederland vinden er 172 miljoen in Noord-Holland plaats. In de 
periode 1995/1996 - 2001/2002 is het aantal dagtochten toegenomen met 7,9%. Dit ligt ruim boven de 
landelijke groei van 4,9%. De meeste dagtochten worden met de auto ondernomen. Ondanks het feit 
dat openbaar vervoer goed toegankelijk is, is het animo om daarmee te reizen nog niet groot.  
 
De watersport  
De watersporter in Noord-Holland zorgt voor 57 miljoen euro aan directe en indirecte bestedingen aan 
de wal. Het gaat hierbij om recreatief winkelen, brug- en sluisgeld, cultuurbezoek, horeca etc. Van de 
uitgaven aan de wal is ongeveer 75% (42,75 miljoen euro) gerelateerd aan de recreatievaart en 25% 
(14,25 miljoen euro) aan de chartervaart. Het gaat om ongeveer 3% van het totale bedrag dat in 
Noord-Holland wordt uitgegeven tijdens toeristisch-recreatieve dagtochten en vakanties.  
 
LOKAAL 
 
Hoeveel toeristen naar Hoorn komen en hoeveel zij exact besteden, is niet bekend. In het ZKA-rapport 
van 1997 zijn enkele aannames gedaan. Gelet op de landelijke groei in vergelijking tussen 1996 en 
2000 zijn deze cijfers verouderd. De in de zomer van 2003 gehouden NIPO-enquête geeft wel aan dat 
de stad door de toeristen hoog gewaardeerd wordt. Dit komt onder meer door het mooi behouden 
cultureel erfgoed, de gemoedelijke sfeer en de hoge kwaliteit van het winkelaanbod. Hoe het bezoek 
aan Hoorn zich verhoudt tot andere steden is recent vastgesteld aan de hand van de resultaten van 
het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) waar Hoorn inmiddels in participeert (zie hoofdstuk 2.3). 
De stad benut de toeristische kansen nog niet optimaal. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen de 
weg naar Hoorn onvoldoende vinden.  
Het economisch belang van toerisme geldt ook voor Hoorn. Wanneer niets wordt gedaan aan het 
verder ontwikkelen en uitvoeren van toeristisch beleid, betekent dit dat Hoorn de concurrentie met 
andere steden verliest en dat dit op korte termijn een terugloop in bezoek zal betekenen.  
 
WERKGELEGENHEID 
 
Het toerisme speelt een belangrijke rol in de werkgelegenheid. Op het totale toeristische werkterrein 
vinden naar schatting 380.000 mensen een baan (gegeven 2001 NBTC). Dit is 3,6% van de totale 
werkgelegenheid in Nederland. Uit onderzoek van het NRIT (mei 2004) naar de economische 
invloeden in de toeristisch-recreatieve sector is gebleken dat de terugloop van de nationale economie 
in de afgelopen jaren ook terug te vinden is in de omzetcijfers van toeristisch en recreatief 
bedrijfsleven. De ondernemers hebben hierop gereageerd door de kosten, waaronder 
personeelskosten, terug te dringen dan wel door de arbeidsproductiviteit te verhogen.  
Verwacht wordt dat door de aantrekkende economie de opgaande lijn in de toeristenbranche zich zal 
herstellen.  
 
Vanuit de gegevens van Rabobank uit Zicht op alle branches (2004) is een herleiding van 
werkgelegenheid gemaakt in de deelsectoren horeca, recreatie alsmede detailhandel (non-food).  
Vastgesteld kan worden dat voor de horeca en recreatie (bekeken vanuit het kleinbedrijf) per  
€ 70.000 omzet één arbeidsplaats kan worden toegekend. Voor de detailhandel ligt deze omzet in het 
kleinbedrijf op ongeveer € 117.000. Het gaat in beide gevallen naar alle waarschijnlijkheid niet om 
fte's, maar om arbeidsplaatsen met contracten boven de 25 uur.  
 
Uitgaande van het gegeven dat per bezoeker van buiten de regio ongeveer € 40 in Hoorn wordt 
besteed (zie hoofdstuk 2.3), waarvan 34% in de categorie “horeca en overig recreatief”, betekent dit 
voor deze categorie bij 5000 bezoekers aan Hoorn een omzet van € 68.000, zijnde één arbeidsplaats.  
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Uitgaande van het gegeven dat per bezoeker van buiten de regio ongeveer € 40 in Hoorn wordt 
besteed (zie hoofdstuk 2.3), waarvan 66% in de winkels, betekent dit voor de detailhandel bij 5000 
bezoekers aan Hoorn een omzet van € 132.000, zijnde iets meer dan één arbeidsplaats.  
 
Dit betekent dat iedere 5000 bezoekers aan Hoorn de stad twee arbeidsplaatsen oplevert. 
 
 

1.2 Hoe is het Toeristisch Huis opgebouwd 
 
Het Toeristisch Huis is opgebouwd uit vier soorten participanten: 
1 rijk, provincie, regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten 
2 koepelorganisaties uit bedrijfsleven  
3 de intermediairs 
4 overige partijen zoals adviserende organisaties, individuele bedrijven en de bewoners  
 
1. Het Ministerie van Economische Zaken is een belangrijke partij waar het gaat om het interesseren 
van de toeristische markt voor Nederland. Het ministerie richt zich met name op het stimuleren van de 
bestedingen in Nederland als gevolg van het internationaal toeristisch en zakelijk reisverkeer. Zij is de 
directe opdrachtgever aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (voor NBTC, zie 
punt 3). 
 
De Provincie Noord-Holland richt zich met name op het uitzetten van beleid ter bevordering van de 
concurrentiepositie van Noord-Holland ten opzichte van de rest van Nederland. De provincie Noord-
Holland is door de aantrekkelijkheid van Amsterdam en de aanwezigheid van Schiphol een zeer 
belangrijke partij. De provincie heeft op het gebied van toerisme en recreatie subsidiemogelijkheden 
aangekondigd, die ook van belang zijn voor de ontwikkeling van het toerisme in Hoorn en de regio. De 
provincie heeft hiervoor een aantal speerpunten bepaald. Er is sprake van een actief contact tussen 
gemeente en provincie op het beleidsterrein toerisme, wat bij de provincie valt onder economische 
aangelegenheden. 
Andere beleidsterreinen van de provincie die voor het toeristisch beleid van groot belang zijn, zijn het 
ruimtelijk beleid (de ontwikkeling van het nieuwe streekplan), het cultuurbeleid (nieuw verwacht medio 
2005) en het recreatiebeleid. 
 
Het regionale samenwerkingsverband dat Hoorn heeft, is momenteel geheel gericht op de rol van het 
recreatieschap West-Friesland. Daarnaast speelt samenwerking tussen de regio West-Friesland en 
Noord-Kennemerland een rol bij de uitvoering van het programma Halter in Balans als Regionaal 
Economisch Stimuleringsprogramma. Vanuit toeristisch kader kan op beide facetten nadrukkelijker 
worden ingespeeld. 
 
In het verleden werd samenwerking gezocht tussen de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Medemblik 
door middel van de historische driehoek en met Enkhuizen ten aanzien van de VOC-geschiedenis. 
Hieraan wordt momenteel geen invulling gegeven. 
 
Door middel van deze nota bereidt Hoorn beleid voor op het gebied van toerisme. Naast de 
belangrijke opdracht die de gemeente verstrekt aan de VVV en de Gouden Cirkel ten aanzien van de 
promotie, is de toerismenota een onderlegger voor de samenwerking binnen de gemeentelijke 
onderdelen economische zaken, cultuur, monumentenzorg, sport en recreatie. Extern is de 
toerismenota gericht op samenwerking tussen de gemeente, het toeristisch bedrijfsleven, horeca en 
detailhandel, de culturele instellingen en sport en recreatie.  
Tot nu toe vindt samenwerking en afstemming plaats in het Schatkameroverleg. 
 
2. De koepelorganisaties 
HISWA, Recron, Horeca Nederland en MKB Nederland zijn de meest bekende koepelorganisaties  
voor respectievelijk de watersport, de vakantiehuisjes en campings, de hotels, pensions, de  
restaurant- en cafebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Zij spelen ieder op hun eigen wijze  
een rol en voorzien de overheden gevraagd en ongevraagd van advies. Vanuit gemeentezijde  
kunnen deze koepels worden ingeschakeld bij diverse ontwikkelingen. 
HISWA, Recron en Horeca Nederland hebben in 2003 een visie op het gebied van toerisme 
uitgebracht (zie hoofdstuk 1.3.3). MKB Nederland deed dit al eerder.  
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Op lokaal niveau zijn koepelorganisaties betrokken bij het toerisme: Horeca Nederland afdeling Hoorn, 
Stichting Stad Hoorn en de Hoornse Ondernemers Federatie. 
 
3. De intermediairs 
De intermediairs zijn de partijen die zich bezighouden met de verbinding tussen vraag en aanbod. 
Genoemd worden het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), de Gouden Cirkel, 
Toerisme Noord-Holland, Tourist Board Amsterdam en de VVV Schiereiland Midden. Het gaat hier 
over het onderwerp toeristische productontwikkeling en promotie. Ten aanzien van de 
productontwikkeling hebben zij een belangrijke signalerende functie en ten aanzien van de promotie 
een actieve uitvoerende functie. 
 
4. Overige partijen 
Naast de genoemde organisaties is voor de watersport een belangrijk adviesorgaan de Stichting 
Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren.  
 
Voor de toerismenota heeft het Horeca en Catering Adviescentrum HTC al een belangrijke bijdrage 
geleverd door middel van het hotelonderzoek. Ook kan zij een rol spelen bij een marktonderzoek naar 
overige overnachtingsmogelijkheden. 
 
De zakelijke markt is op het toerisme van invloed vanwege de te houden congressen met een 
nevenprogramma. Dit gaat in Hoorn een rol spelen vanwege de congresfunctie in de Parkschouwburg.  
 
De individuele bedrijven zijn vaak op zichzelf gericht en proberen zelfstandig zoveel mogelijk 
bezoekers te trekken. In de huidige Hoornse situatie wordt de samenwerking tussen bedrijven door de 
gemeente als te gering beschouwd.   
 
Ook bewoners spelen een belangrijke rol. De stad verlevendigt door de komst van toeristen en biedt 
hierdoor een betere kwaliteit van voorzieningen in de stad. Toerisme levert ook meer bezoekers op 
waardoor de kans op overlast voor de woonomgeving wordt vergroot. Het is van belang om een goed 
evenwicht tussen het wonen en toerisme tot stand te brengen.  
 
Het lastige binnen dit Toeristisch Huis is dat partijen zich alle met het onderwerp toerisme 
bezighouden, terwijl de ene partij vaak niet weet wat de ander doet. Bij de voorbereiding op de nota is 
dit wel gebleken uit de onvoorstelbare hoeveelheid nota's die zijn verschenen, waar vaak de nodige 
overlap in zit. Tevens is sprake van een concurrentiepositie. Zoals professor F. Go van de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam onlangs in een van zijn presentaties schetste: “Zelfzucht is goed tot 
op zekere hoogte. De kwaliteit voor de toekomst zit hem echter in een nadrukkelijke samenwerking. 
Hier is veel efficiencywinst te behalen, maar tevens een veel betere concurrentiepositie van de 
IJsselmeerregio en Noord-Holland.” 
 
 

1.3 Beleid op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau 

 
In relatie tot de beschreven opbouw van het Toeristisch Huis zijn tal van nota’s verschenen met 
betrekking tot toerisme en recreatie. Enkele beleidsnota's verdienen bijzondere aandacht. 
 
 

1.3.1 "De Vernieuwde Toeristische Agenda" - (Ministerie van Economische Zaken -  

oktober 2003) 

 
Door de economische ontwikkelingen wordt inmiddels tegenwind ervaren in het toerisme. De 
verwachting was en blijft dat op de langere termijn een flinke groei plaats gaat vinden. Nederland heeft 
de taak de concurrentiepositie op peil te houden en te verbeteren. De Nederlandse kust en de steden 
met hun brede en gevarieerde culturele rijkdom, met Amsterdam als trekpleister, zijn sterke kanten in 
internationaal opzicht. Het Ministerie van Economische Zaken legt haar beleidsprioriteiten bij het 
stimuleren van de bestedingen in Nederland die voortvloeien uit het toeristisch en zakelijk reisverkeer 
en het positioneren van Nederland als aantrekkelijke bestemming. Het laatste punt vraagt om verdere 
verbetering van het toeristisch aanbod. De belangrijkste segmenten van de markt die daarmee 
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samenhangen zijn de stedelijk-culturele omgeving, de evenementen, de kust en het zakelijk 
reisverkeer.  
 
1 Stedelijk-culturele omgeving: denk aan monumenten, musea, architectuur en internationaal 
concurrerend kunstaanbod. 
2 Evenementen: de internationaal aansprekende publieksevenementen waaronder tentoonstellingen 
rond de “oude” meesters. Bij buitenlandse bezoekers aan culturele evenementen is het van belang 
hierop tijdig in te spelen. Voor het opzetten van een promotie- en informatiecampagne is het 
noodzakelijk dat zowel data als inhoud van een evenement ruim van tevoren bekend zijn. Het niet 
(tijdig) bekend zijn belemmert de optimale informatieverstrekking aan zowel de potentiële buitenlandse 
bezoeker als de reisorganisatoren. 
3 De lange kuststrook met afwisseling tussen badplaatsen en duingebieden en daarbij 
onderscheidend de combinatie met een aantrekkelijk achterland vraagt om verbetering van het 
aanbod. De kust wordt minder bezocht en de verblijfsduur wordt korter. Hoofdoorzaak is de 
teruglopende kwaliteit van het aanbod, terwijl bijvoorbeeld de Belgische en Duitse Oostzeekust de 
kwaliteit opvoeren. 
4 In 1995 stond Nederland op de 6

e
 plaats van de internationale congressen. In 2000 was dit de 7

e
 

plaats en in 2001 is Nederland gedaald tot de 9
e
 plaats. De toenemende concurrentie, nieuwe 

bestemmingen en de kwaliteit van het accommodatieaanbod zijn redenen voor deze terugloop. Qua 
bereikbaarheid, organisatievermogen en talenkennis kan Nederland de concurrentie met het 
buitenland goed aan.  
 
In vervolg op deze punten heeft de staatssecretaris een Actieprogramma Toeristische Agenda 2003 
vastgesteld.  
 
Het Ministerie van Economische Zaken is de directe opdrachtgever aan het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen. (Het bureau voor Toerisme en Recreatie Nederland is na een reorganisatie 
per 1 januari 2004 voortgegaan onder deze naam afgekort NBTC.) 
 
 

1.3.2 "Beleef Holland"  - (Toerisme en Recreatie Nederland, nu NBTC, - april  

2003) 

 
"Beleef Holland" is een visie op de toekomst van het toeristische en zakelijk reisverkeer. Een visie 
ontwikkeld voor en door deze sector, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.  
Belangrijk is hierbij de doelstelling van het NBTC wat neerkomt op de promotie van Nederland in het 
buitenland alsmede het kenbaar maken van het aanbod in Nederland door onder andere de 
campagne rond “Lekker weg in eigen land”.  
 
In grote lijnen zijn acht ontwikkelingen genoemd die het toeristische en recreatieve gedrag van 
mensen beïnvloeden en kansen en bedreigingen vormen voor de toekomst van de sector:  
-nieuwe vervoerconcepten (vooral de combinatie van goedkope vluchten en hoge snelheidstreinen); 
-duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zijn essentieel om antwoord te vinden op de vraag 
hoe omgegaan moet worden met de toenemende druk die ontstaat op de leefomgeving, het milieu en 
de infrastructuur;  
-ontspanning vraagt ruimte en de openbare ruimte is een kritische factor voor verdere ontwikkeling 
van de toeristische markt; 
-de infrastructuur staat onder druk, terwijl de kwaliteit van toerisme voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door de bereikbaarheid;  
-internationale veiligheid wordt steeds meer een issue; 
-de uitbreiding van het toerisme buiten Europa heeft een verlies van marktaandeel van Europa tot 
gevolg;  
-er ontstaan steeds meer grote leasure concerns die in toenemende mate zelf de bezoekersstromen 
willen leiden via hun eigen vervoers-, accommodatie-, en entertainmentproposities; 
-het wordt steeds belangrijker om de consumententrends in kaart te brengen en nauwgezet te volgen.  
 
De maatschappelijke betekenis van het toerisme is minstens zo belangrijk als de economische. Naast 
hard werken, leren en presteren is ontspanning van groot belang. Het aanbod op de toeristische markt 
kent hierdoor een dubbelfunctie: als ontspanning voor eigen inwoners en als toeristisch aanbod.  
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Mensen willen niet langer passief toekijken of luisteren. Ze willen actief meedoen. Tevens is 
zelfontplooiing een belangrijke trend. 
Het is voor Nederland van groot belang te focussen op vernieuwing bij identiteitsversterkende 
thema's. Primair zal de aandacht uit moeten gaan naar Kunst, Cultuur & Historie, Amsterdam Plus (de 
verblijfstoerist in Amsterdam die voor een dagbezoek de regio in trekt), Nederland Waterland en Kust 
& Zee. Evenementen spelen hierbij een cruciale rol. Deze vormen een middel om dynamiek en 
variëteit aan te brengen in het aanbod en kunnen ingezet worden om verrassende en 
onderscheidende combinaties te maken met de verschillende thema's.  
Een tweede punt van inzet is "shortbreaks". Nederland is gezien haar aanbod eerder aantrekkelijk 
voor een korte vakantie dan als bestemming voor een lange vakantie. Nederland zou zich moeten 
richten op shortbreak vakantie, waarbij de bezoeker grote keuze heeft uit tal van symbio's en thema's. 
Een symbio is een samengesteld product. De consument vraagt symbio’s, waarmee hij in korte tijd 
veel verschillende zaken beleeft.  
 
Naast de identiteitsversterkende thema's heeft Nederland drie andere kenmerken die het tot een uniek 
land maken. Nederland is compact, biedt keuzemogelijkheid en is goed georganiseerd. Door de 
compactheid kan men in korte tijd veel verschillende dingen meemaken. Nederland is door haar 
compactheid en organisatiegraad als geen ander in staat om symbio's te ontwikkelen en kan door zijn 
diversiteit in het aanbod inspelen op zowel de trend naar ontplooiing als de trend naar beleving.  
 
Nederland zal zich moeten richten (in volgorde van belangrijkheid) op de Nederlander, de nabuur 
(België en Duitsland) en het overige Europa. Met de keuze voor nabuur en Europa als belangrijkste 
doelgroepen wil het NBTC Nederland positioneren als: “Holland, het ideale land in Europa voor de 
korte vakantietrip”. 
 
Voor het midden- en kleinbedrijf zal de creativiteit de kracht bepalen. Samenwerking en slimme 
nieuwe marketingtechnieken zijn nodig om goed mee te kunnen blijven doen.  
Toeristen en recreanten vragen om een bundeling van (relevante) informatie rond de toeristische 
belevenis. Media als internet zorgen ervoor dat een consument dit in toenemende mate gaat zoeken 
bij één afzender.  
 
Nederland heeft inmiddels via het NBTC één virtuele marktplaats. Een belangrijke plaats wordt 
ingenomen door de kalender met alle activiteiten, attracties en evenementen in Nederland. Informatie 
is persoonlijk te maken, er kan gekozen worden voor een selectie op interessegebieden, levensfase 
en regio.  
De database biedt een platform, geeft inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen aan de 
Nederlandse kleine aanbieders, speelt een faciliterende rol in samenwerking tussen verschillende 
partijen en is de basis voor de informatievoorziening via het VVV/ANWB-netwerk in Nederland. Het 
biedt een actueel overzicht van nieuwe unieke symbio's. NBTC is een objectieve afzender van de site.  
 
 

1.3.3 "Zee van ruimte" - Toeristisch Noord-Holland - (Recron, HISWA Vereniging  

en Koninklijk Horeca Nederland -2003) 

 
Wat moet Noord-Holland doen om concurrerend te blijven? Wat zijn de kansen en wie heeft welke 
verantwoordelijkheden? Dit zijn de centrale vragen in een rapport dat door de drie 
brancheorganisaties is opgesteld die het merendeel van de bedrijfsomzetten in dag- en 
verblijfsrecreatie, horeca en watersport voor hun rekening nemen. Het gaat om HISWA, Recron en 
Horeca Nederland.  
 
“Toerisme en recreatie spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven. Mensen vragen 
zichzelf niet meer af of zij op vakantie gaan, maar waarheen de reis gaat. Al deze uitstapjes en 
vakanties maken van toerisme en recreatie een sector die maatschappelijk, ruimtelijk en economisch 
niet meer weg te denken is. De toerist vraagt van Noord-Holland een spannend, onderscheidend en 
doordacht toeristisch product.” 
In veel gemeenten zijn toeristische platforms actief vanuit de lokale overheid, aangevuld met enkele 
brancheorganisaties. Ook Hoorn wordt in het overzicht aangehaald als gemeente met een toeristisch 
platform. Opschaling van deze platforms (of meer samenwerking) versterkt het vermarkten van enkele 
grote toeristische subregio’s, zoals bijvoorbeeld West-Friesland.  
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De koepelorganisaties van HISWA, Recron en Horeca Nederland hebben 10 uitdagingen 
geformuleerd voor de komende jaren. In ieder geval zullen de koepels de recreatieondernemers 
stimuleren hun producten te innoveren en tot meer samenwerking te komen. Bij innovatie denkt men 
niet alleen aan de “hardware”, maar ook aan “het verhaal van Noord-Holland”. Het zal de 
recreatieondernemers voor Noord-Holland Noord stimuleren producten te ontwikkelen.  
Ook zullen de koepels de branchekennis beschikbaar houden voor het samenstellen van unique 
selling points, product-markt-combinaties, arrangementen, promotiemateriaal en dergelijke.  
 
Hieruit mag geconcludeerd worden dat de koepelorganisaties actief betrokken kunnen worden bij de 
uitvoering van de actiepunten in deze nota.  
 
 

1.3.4 "Bruggen naar Buiten" - (agenda recreatie en toerisme 2004-2007  

Provincie Noord-Holland maart 2004) 
 
De titel van deze nota berust op de samenwerking tussen de beleidsterreinen toerisme en 
openluchtrecreatie, die vanaf nu samen opgaan. Binnen die samenwerking wordt gezocht naar 
perspectieven voor cultuurhistorie en plattelandsontwikkeling. Speerpunten zijn: 
-het in stand houden van bestaande recreatiegebieden; 
-de aanleg van nieuwe recreatiegebieden; 
-de aanleg van recreatieve verbindingen over land en water voor o.a. wandelen, fietsen en varen; 
-ruimte voor toeristische ontwikkelingen; 
-professionalisering (verbeteren organiserend vermogen en slagkracht van de sector); 
-verbeteren toeristische promotie en marketing; 
-kwaliteitsverbetering badplaatsen Noordzeekust; 
-IJsselmeer- en Markermeerkust (Zuiderzeestadjes); 
-cultuur/cultuurhistorie, inclusief de polders; 
-watersport. 
 
Uit deze speerpunten blijkt dat er voor Hoorn en de regio voldoende mogelijkheden liggen om op in te 
gaan. Vanuit recreatief oogpunt zijn de verbetering van het recreatief-toeristisch netwerk, 
knooppuntenbewegwijzering voor fietsers en het realiseren van een Noord-Holland-Pad aantrekkelijke 
actiepunten. Vanuit het toerisme gaat het vooral om de recreatie en het toerisme op het water 
(toename ligplaatscapaciteit waaronder de Schelphoek in Hoorn) en Amsterdam Plus. 
Een nieuwe deelverordening Subsidie Toerisme en Recreatie gaat per 1 januari 2005 van start. Ieder 
jaar zal op basis van de agenda een jaarlijks uitvoeringsprogramma worden gemaakt. In het 
uitvoeringsprogramma voor 2004 komt Hoorn, behoudens de realisatie van de Schelphoek, nog niet 
aan bod. De toerismenota van de gemeente Hoorn kan hierin verandering brengen vanaf 2005.  
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HOOFDSTUK 2 VERTAALSLAG NAAR EEN BELEID VOOR HOORN 
 

2.1 Inleiding 

 
Om voor Hoorn beleid te maken is het nodig te beschikken over een inventarisatie van het Hoornse 
toeristische product, de huidige bezoekers aan Hoorn en een vaststelling van welke bezoekers Hoorn 
graag wil ontvangen. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald welke knelpunten er zijn en 
worden er voorstellen gedaan over hoe deze op te lossen.  
 
Van groot belang is het om in te zien dat alle onderdelen van het toerisme met elkaar samenhangen. 
Een prachtig hotel blijft niet bestaan wanneer geen actie wordt ondernomen in de presentatie van het 
aanbod. Dit geldt ook voor een museum en voor diverse havenvoorzieningen. Door krachten te 
bundelen en een gezamenlijke productontwikkeling en promotie op te zetten, kan de stad Hoorn veel 
beter worden verkocht. Dit zal een toename betekenen van het aantal bezoekers en de verblijfsduur 
inclusief de daarbij behorende inkomsten voor zowel ondernemers als overheid.  
 
Bij de voorbereiding voor de toerismenota is gekozen voor een splitsing in drie onderdelen: 
-fysieke omgeving: wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de kortere (2005/2008) en 
de langere termijn (na 2008); 
-productontwikkeling: dit in onderverdeeld in fysiek (hardware) en niet-fysiek (software) product. Bij de 
hardware gaat het om bijvoorbeeld uitbreiding van de havencapaciteit of het vestigen van een hotel, 
terwijl het bij de software gaat om bijvoorbeeld tentoonstellingen, stadswandelingen of evenementen;  
-promotie en monitoring: bij promotie gaat het om het uitgeven van bijvoorbeeld een folder (fysiek) en 
het in de markt zetten hiervan. Het monitoren (waarvoor de NIPO-enquête als 0-meting telt) is van 
belang om te meten in hoeverre het nieuw ingezette beleid zijn vruchten afwerpt.  
 
Voor deze splitsing is gekozen vanwege de veelzijdigheid van het onderwerp toerisme en het concreet 
maken van onderdelen in de toerismenota. Ook geldt dat het belangrijk is te starten bij de 
inventarisatie van en de mogelijkheden voor het fysieke product. Dit vormt namelijk voor een zeer 
belangrijk deel de belevingswaarde en de beoordeling van toerist. Aan de hand van de bevindingen 
kan worden vastgesteld of en zo ja met welke productontwikkeling op deze fysieke omstandigheden 
ingespeeld kan worden. Het is bijvoorbeeld zinloos om steigers aan de Westerdijk te leggen 
(productontwikkeling) wanneer bekend is dat de mogelijkheden van het gebruik van deze waterzijde 
door weersinvloeden sterke beperkingen kent (fysieke omstandigheid). 
 
 

2.2 Wat is het huidig toeristisch product van Hoorn 

 

2.2.1 Inventarisatie van het toeristisch product 

 
Veel bezoekers van Hoorn komen binnen via het NS-Station en diverse parkeerplaatsen. De grote 
parkeerlocaties zijn vooral gesitueerd rondom de binnenstad met een nadruk op de noord- en 
westzijde van de stad en zijn bedoeld voor lang parkeren (Lambert Melisweg, nieuwe Schouwburg, 
Pelmolenpad, Vale Hen, Noorderveemarkt, Transferium, Spoorstraat, RAC-locatie en Doelenplein). 
De parkeermogelijkheden in de nabije omgeving van de haven zijn de Nieuwe Wal en het Jeudje.  
 
-Hotels en andere overnachtingsmogelijkheden 
Hoorn heeft één vier sterren hotel (67 bedden), drie drie sterren hotels, één hotel zonder 
steraanmerking en acht B&B faciliteiten (ongeveer 24 kamers). In de planning staan twee nieuwe 
B&B-voorzieningen. Voor de hotels gaat het in totaal om 140 kamers en 328 bedden. 
In de directe omgeving van Hoorn zijn twee campings aanwezig: camping Westerkogge (sta- en 
toercaravanterrein) en camping het Venhop (blokhutten, stacaravans en luxe chalets, maar ook 
mogelijkheid voor passanten caravan en tentplaatsen), beide gelegen in Berkhout.  
 
-Musea, galeries en kunstcentra 
Hoorn kent een zevental musea: Westfries Museum, Museum van de Twintigste Eeuw, Museum 
Stoomtram, Affichemuseum, Historisch museum Turkije-Nederland, Speelgoedmuseum de Kijkdoos 
en Oudheidskamer Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders. Daarnaast is er een bloeiende kunstuitleen 
(Kunstuitleen West-Friesland), twee centra voor moderne beeldende kunst (de Boterhal en Hotel 
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Mariakapel) en een aantal galeries: Galerie Wim Zwijssen, ParkGallery, Galarie De Appelhaven, 
Galerie de Kunstsalon. 
 
-Monumenten waaronder kerken 
Hoorn beschikt over een groot aantal monumenten, waardoor de stad als geheel een historische 
uitstraling heeft die voor de toerist interessant is om bij stil te staan. Een samengesteld overzicht van 
25 voor Hoorn toeristisch belangrijke monumenten is vrijwel gelijk aan de genoemde monumenten in 
de VVV brochures “Wandelen tussen de monumenten” en “In de sporen van het rijke VOC-verleden”. 
Deze uitgaven zijn in het VOC-jaar tot stand gebracht en voorzien in de behoefte van de bezoeker aan 
Hoorn.  
 
-Theater en bioscopen 
De nieuwe Parkschouwburg start met het nieuwe theaterseizoen volop. De directie heeft het idee om 
buiten het theaterseizoen meer te doen met het theater door activiteiten in en buiten de schouwburg te 
organiseren. Naast de Parkschouwburg bestaat theater het Pakhuis en vinden allerlei culturele 
activiteiten plaats in de Oosterkerk en de Noorderkerk.  
Het Filmhuis is de enige bioscoop in Hoorn. De gemeente streeft naar de vestiging van een bioscoop 
op de Blauwe Berg in de nabije toekomst.  
 
-Sportaccommodaties en amusement 
De toeristisch interessante sportaccommodaties zijn het subtropisch zwemparadijs De Waterhoorn, 
Kartcity Hoorn, midgetgolfbaan en buitenbad de Wijzend en in de nabije toekomst de schaatsbaan. 
Ook het fitnesscentrum en de wielerbaan aan de Holenweg zouden een aanvulling kunnen betekenen 
voor het toerisme in Hoorn, vanwege hun ligging nabij De Waterhoorn en de relatie met het 
havengebied. Thermen Suomi Beauty Center speelt een rol in het health & beauty programma.  
Vervolgens zijn interessante componenten de Stadsspeeltuin, Stichting MAK Blokweer, 
binnenspeelcentrum Hokus Spokus en kinderboerderijen de Waalrakkers en de Woid. Naast het 
fysieke spelen de Mega Summergames als evenement voor kinderen een belangrijke rol. 
 
-Auto- en fietsverhuurbedrijven 
Hoorn heeft één mogelijkheid tot fietsverhuur (Ruiters Rijwielshop NS) en drie personen- 
autoverhuurbedrijven. 
 
-Wandel- en fietsroutes 
Twee lange-afstandwandelroutes (Enkhuizen-Stavoren en Omringdijk) en zes lange fietsroutes 
(waaronder Zuiderzeeroute en Omringdijk) lopen via Hoorn. Twee vaste individuele wandelroutes voor 
de stad zijn de “VOC-route” en “Wandelen tussen de monumenten”. Tijdens de woensdagmarkten 
worden speciale wandelroutes georganiseerd, vereniging Oud Hoorn houdt regelmatig thematische 
wandelroutes in de stad en ook de VVV verkoopt stadswandelingen. Al deze wandelingen worden 
gedaan onder leiding van een gids. 
 
-De VVV verkoopt in Hoorn inmiddels het product “Happen en stappen” voor groepen. Onder leiding 
van een gids wordt een stadswandeling gedaan. Vier maal wordt de wandeling onderbroken voor een 
dinergang in telkens een verschillend restaurant.  
 
-Jachthavens en zeilscholen 
Hoorn heeft vier jachthavens: de Grashaven, de WSV, de Karperkuil en de gemeentelijke jachthaven. 
Daarnaast beschikt Hoorn over winkels voor verhuur en verkoop van watersportartikelen, verhuur van 
charterboten, traditionele zeilschepen inclusief bemanning, surfplankverhuur en het product Sailtrack 
(een zeildienst over het IJsselmeer). In totaal gaat het hier om 1110 ligplaatsen, waarvan zo'n 360 
passantenplekken. 
 
-Het kernwinkelgebied 
Hoorn beschikt over een kwalitatief sterk kernwinkelgebied. In de binnenstad zijn ongeveer 350 
winkels gevestigd (cijfer 2002) waaronder 16 antiek/kunstwinkels. Funshoppen (recreatief winkelen) is 
een zeer belangrijke toeristische activiteit en in Hoorn zelfs een van de belangrijkste toeristische 
activiteiten. De aanwezigheid van kleinschalige winkeltjes om even gezellig in te lopen is voor deze 
groep bezoekers belangrijk, evenals de aankleding en uitstraling van het openbaar gebied.  
 
-Horeca in de binnenstad 
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Hoorn kent een groot aantal horecabedrijven. Naast de hotels gaat het om ongeveer 35 cafébedrijven 
en om ongeveer 65 restaurants, snackbars en grillrooms. 
 
-Evenementen 
In de stad vinden diverse toeristische evenementen plaats. Dit is nader uitgewerkt onder hoofdstuk 
5.7. 
 
-Openbare ruimte  
Enkele gebieden in Hoorn spelen een belangrijke rol bij de toeristische beleving van de stad. Voor 
terrassen gaat het om de Roode Steen, het Kerkplein, het Breed en de Turfhaven en de kades rond 
de oude haven. Voor het funshoppen gaat het om het kernwinkelgebied. Voor een wandeling is de 
hele kustlijn vanaf de Westerdijk tot en met het Julianapark van grote waarde.   
 
 

2.2.2 Wat besteedt Hoorn aan het toerisme/kunst en cultuur 

(gebaseerd op uitgaven 2004) 

 
Actief toeristisch product 
 
Subsidies: 
VVV      79.235 
Gouden Cirkel     11.800 
 
Stichting het Paard      2.269 (voor 2004 tevens garantie van 8.000) 
Open Monumentendag      2.269 
Begoniatapijt       2.500 
Aqua Hoorn       2.269 
Stadsfeesten       9.000 
Amateurfestival Oude Muziek Nu  14.089 
 
Museum Stoomtram   260.000 (reguliere subsidie) 
Idem       57.757 (onderhoudsbijdrage spoorwegovergang) 
Museum Twintigste Eeuw    48.500 
Westfries Museum   763.029 (inclusief personeels- en kapitaallasten) 
Speelgoedmuseum de Kijkdoos      4.693 
Affiche museum       PM 
Museum Turkije Nederland      PM   
Oudheidskamer Kaap Hoorn        250 
 
 
Passief toeristisch product 
 
Boterhal      50.000 
Mariakapel        8.025 
MAK     205.805 
Kinderboerderijen de Woid       8.605 
en de Waalrakkers       8.605 
Stadsspeeltuin      22.810 (structureel) 
         9.519 (incidenteel) 
 
Mega Summergames     38.398 (2003) - totaal /geen specifiek aandeel binnenstad 
 
Bezoekerscentrum Streekbos      1.972 
 
Recreatieschap Westfriesland  408.329 
 
 
 

2.3 Wie komen er nu eigenlijk naar Hoorn en wat zijn de bestedingen 
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2.3.1 Inleiding 
 
Het toerisme in Hoorn is gedefinieerd als alle bezoekers die Hoorn om een toeristisch/recreatief motief 
aandoen. Dit wijkt af van de landelijke termen, waar men vooral uitgaat van het aantal mensen dat 
minimaal een overnachting doet.  
 
De categorieën toeristen die Hoorn kent zijn: 
-de watertoerist; 
-de zakelijke toerist; 
-de cultuurhistorische toerist (nu nog vaak dagtoerist); 
-de evenemententoerist (nu nog vaak dagtoerist); 
of combinaties hiervan.  
 
Om een beeld te krijgen van de toerist aan Hoorn heeft het NIPO in de zomer van 2003 (in de periode 
van 9 juli tot en met 14 september) een specifiek op Hoorn toegesneden enquête gehouden onder de 
bezoekers van Hoorn. Ze heeft hiertoe 1641 gesprekken gevoerd op basis waarvan een 
bezoekersprofiel is vastgesteld. Onderzoek is uitgevoerd op de locaties hoek Grote 
Noord/Nieuwsteeg, hoek Veermanskade/Korenmarkt, hoek Breed/Veemarkt en Kerkstraat op hoogte 
van de Grote Kerk.  
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens belangrijke evenementendagen in Hoorn en geeft hierdoor een 
ander beeld dan een gemiddelde dag zonder extra activiteiten in de stad.  
 
In het onderzoek is gekeken naar het profiel van de bezoeker, het doel van het bezoek en de 
bestedingen. 
 
 

2.3.2 Specifieke bezoekersenquête (NIPO 2003) 

  
Het profiel van de bezoeker 
 
Van de 1641 gevoerde gesprekken zijn 537 ondervraagden afkomstig uit Hoorn, 392 ondervraagden 
komen uit West-Friesland excl. Hoorn en 712 ondervraagden komen van buiten de regio.  
 
1. Veel bezoekers komen in de zomerperiode van buiten de regio naar Hoorn (56% geheel West-
Friesland en 43% buiten de regio). Van de 43% bezoekers van buiten de regio komt 50% uit overig 
Noord-Holland en 16% vanuit Zuid-Holland. Van de bezoekers buiten Hoorn is 68% een dagtoerist, 
26% komt van het vakantieadres en 5% van een ander adres (bijvoorbeeld familie of vrienden).  
Het dagtoerisme in Hoorn staat dus voorop, waarbij het grootste deel van de bezoekers uit Noord- en 
Zuid-Holland komt.  
 
2. Dagtoeristen zijn voor 78% ouder dan 40 jaar (49% tussen de 40 en 60 jaar en 29% boven de 60 
jaar). Dagtoeristen zijn voor 22% tussen de 0 en 40 jaar. De jonge tweeverdieners en de gezinnen 
met kinderen blijven duidelijk achter. Van deze bezoekers komt 61% alleen of met partner. Slechts 
17% komt met familie, vrienden of kennissen met kinderen beneden de 18 jaar. In geen enkel geval 
komen dagtoeristen voor een toeristische excursie.  
 
3. De niet-inwoners die Hoorn bezoeken komen voor 53% per auto, 17% kiest voor openbaar vervoer, 
14% komt op de fiets, 13% komt met de boot en 3% heeft overig ingevuld. 
 
4. Alleen toeristen die vanaf een vakantieadres komen, bezoeken Hoorn vanwege een toeristische 
excursie. (De haven van) Hoorn is het meest voorkomende vakantieadres (35%). Men verblijft hier op 
de boot, een hotel of B&B. Dit wordt gevolgd door de Hollandse kust (21%). In West-Friesland verblijft 
18% en in overige plaatsen in Noord-Holland 15%. 
 
5. De meeste toeristen (86%) komen uit Nederland. Uit Duitsland komt 9%, uit Groot-Brittannië 2%, 
1% uit België en 1% van buiten Europa.  
 
Doel van het bezoek 
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1. Activiteiten die door niet in Hoorn wonende toeristen worden ondernomen, zijn winkelen voor plezier 
(62%), terras/cafébezoek (44%), bezoek aan een evenement (33%), lunchen/dineren in een 
restaurant (26%), een bezoek aan een themamarkt (25%), doen van een stadswandeling (17%) en 
een bezoek aan een museum (9%).  
Als belangrijkste activiteit geeft 39% winkelen voor plezier aan, terwijl 22% geen belangrijkste activiteit 
vaststelt. 12% kiest het evenement als belangrijkste activiteit en 10% het maken van een 
stadswandeling. Het bezoeken van een museum wordt hier niet genoemd.  
 
Activiteiten die door de eigen inwoners worden ondernomen, zijn winkelen voor plezier (61%), 
terras/cafébezoek (23%), bezoek aan een evenement (28%), lunchen/dineren in een restaurant (7%), 
een bezoek aan een themamarkt (18%), het doen van een stadswandeling (7%) en een bezoek aan 
een museum (2%). 
 
Hierbij kiest de inwoner van Hoorn voor winkelen voor plezier als belangrijkste activiteit (28%), terwijl 
15% geen belangrijkste activiteit vaststelt. 11% kiest als belangrijkste activiteit het bezoeken van een 
evenement/festival en 4% geeft als belangrijkste activiteit aan het doen van een stadswandeling.  
 
Opvallend is dat als er een belangrijkste activiteit wordt aangegeven, het winkelen voor het plezier het 
meeste wordt uitgesproken. Gelet op de verdeling van percentages ontvangt de detailhandel het 
grootst aantal bezoekers, gevolgd door de horeca (terrasjes en restaurantbezoek). Daarna komen de 
toeristische activiteiten pas aan bod (evenementen, stadswandelingen en musea). De musea komen 
in dit onderzoek op de laatste plaats qua belangstelling.  
 
2. De duur van het verblijf is voor inwoners en niet-inwoners zeer verschillend. 63% van de 
ondervraagden blijft 0 tot 2 uur en 26% blijft tussen de 2 en 4 uur in de stad. De niet-inwoners zijn in 
27% van de gevallen tussen de 0 en 2 uur in de stad, 38% verblijft 2 tot 4 uur en 19% verblijft 4 tot 6 
uur. In 6% van de gevallen gaat het om een meerdaags verblijf. 
 
3. Van alle niet-inwoners combineert 15% van de ondervraagden het bezoek aan Hoorn met een 
bezoek aan een andere stad. In de meeste gevallen gaat het om een toerist van een vakantieadres. 
Als er gekozen wordt voor een combinatie, combineert 50% het bezoek aan Hoorn met een bezoek 
aan Enkhuizen en 14% met Medemblik. 10% legt de combinatie met Edam/Volendam en 7% met 
Amsterdam. In 4% van de gevallen wordt een combinatie gemaakt met Alkmaar.  
Dit betekent dat slechts weinig bezoekers een bezoek combineren en als ze dit al doen dan wel het 
meest met Enkhuizen en Medemblik.  
 
4. Slechts 5% van alle niet-inwoners combineert een bezoek met een andere activiteit. Als dit gebeurt 
gaat het in 31% van de gevallen om een boottocht, 12% fietst en 6% wandelt.  
 
5. Verreweg de meeste mensen informeren zich over een bezoek aan Hoorn op basis van eigen 
bezoek in het verleden (53%) en 15% via tijdschrift, radio en TV. Door informatie van vrienden, 
kennissen of familie informeert 12% zich, terwijl 6% zich baseert op informatie van de VVV en 5% op 
folders/brochures van attracties.  
Toeristen die van een vakantieadres komen, informeren zich vaker via informatie van de VVV en 
vaartocht.  
 
De bestedingen 
 
Geconstateerd is dat bezoekers van buiten de regio gemiddeld meer besteden dan de bezoekers 
vanuit Hoorn en de regio n.l. € 38,21 (gemiddeld is € 34,05). Tijdens de woensdagmarkten in juli en 
augustus is zowel het evenement als het winkelen de belangrijkste activiteit. In de maanden daarna is 
tijdens de woensdagmarkt met de harddraverij, het Begoniatapijt en de koopzondag met 
blaaskapellenfestival vooral winkelen de belangrijkste activiteit. Men komt dan minder specifiek voor 
het evenement.  
 
In 1996 heeft het bureau ZKA onderzoek gedaan naar de economische bestedingen van toeristen in 
Hoorn. Uit dit onderzoek bleek dat door dezelfde groep toeristen (die van buiten de regio) gemiddeld 
Hfl. 58,60 werd uitgegeven. Dit is gelijk aan € 26,60. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 
20% (op basis van gegevens CBS in overleg met het bureau Onderzoek en Statistiek) komt de 
besteding neer op € 31,92. De bestedingen in 2003 tijdens het NIPO-onderzoek liggen dus € 6,29 per 
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persoon hoger. Met een slag om de arm kan in ieder geval worden gesteld dat de bestedingen in 2003 
niet zijn teruggelopen in het hoogseizoen ten opzichte van 1996.  
 
 

2.3.3  Resultaten Continu Vakantie Onderzoek 2003 (NIPO-2004) 

 
De gemeente Hoorn doet vanaf april 2003 mee in het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het 
onderzoek wordt gedurende het gehele jaar gehouden (vier metingen) en loopt via het NIPO 
Capi@home. Dit is een database van 40.000 huishoudens die via hun eigen PC meewerken aan dit 
onderzoek. Andere deelnemende steden zijn: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den 
Bosch, Den Haag, Deventer, Gouda, Groningen, Haarlem, Kampen, Leiden, Maastricht, Rotterdam, 
Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zwolle. 
 
Een toeristisch dagbezoek is in dit onderzoek als volgt omschreven: 
“alle bezoeken die voor ontspanning en/of plezier worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het bezoeken 
van een museum, een attractie of evenement, winkelen voor plezier, etc.” Bezoeken om zakelijke 
redenen, alsmede bezoek aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing.  
 
Het onderzoek is alleen gehouden onder Nederlanders, dus buitenlands bezoek blijft buiten 
beschouwing. Het bezoek aan steden gebeurt nog steeds het meest in de vorm van dagtochten.  
Bij de interpretatie moet rekening worden gehouden met het feit dat een ondervraagde dicht bij een 
stad kan wonen, waardoor hij vaak in één stad komt. In het onderzoek is een maximum van 6 keer 
aangehouden. De definitie van een toeristisch dagbezoek komt overeen met de definitie die Hoorn in 
de toerismenota hanteert.  
 
In de thematische uitwerking is in 2003 vooral gekeken naar de bestedingen van de bezoekers. Ieder 
jaar staat een ander thema centraal.  
 
De volgende conclusies komen uit dit rapport naar voren: 
 
1. Indien men een stad bezoekt, gaat men hier gemiddeld 3 x per jaar heen. De gemiddelde frequentie 
ligt hoger voor Rotterdam, Breda, Amsterdam en Gouda. Voor Deventer ligt deze juist lager (in Hoorn 
is het 3,1 keer). 
 
2. In vergelijking met 2002 komen meer mensen met de auto naar een stad (in totaal nu driekwart van 
alle bezoekers). In Hoorn komt 25% met de trein en 64% met de auto. In het onderzoek is gevraagd 
naar auto, trein, touringcar, streekvervoer, fiets, boot of anders. 
 
3. Het toeristisch bezoek aan steden gebeurt het hele jaar, al vinden meer bezoeken in de zomer en 
het najaar plaats. 
 
4. De populairste activiteit om naar een stad te komen is funshoppen. In Hoorn is dit 72%. Op een 
terras zitten, lunchen of dineren in een restaurant zijn activiteiten die in het verlengde van andere 
activiteiten in de stad worden ondernomen. Men komt meestal niet specifiek naar de stad om op een 
terras te zitten, te lunchen of te dineren.  
Als activiteiten zijn daarnaast meegenomen: uitgaan, bezoek theater/concert, bezoek museum, 
stadswandeling, bezoek aan attractie, bezoek bioscoop, bezoek strand en bezoek evenement.  
 
5. In 2003 zijn in vergelijking met 2002 minder activiteiten naast het funshoppen en op terras zitten en 
lunchen of dineren ondernomen. Qua museumbezoek komen de steden Leiden, Amsterdam, Hoorn, 
Delft en Groningen naar voren. Hier wordt respectievelijk door 22%, 18%, 18%, 13% en 12% een 
bezoek aan een museum gebracht wanneer men in de stad is.  
 
6. Nadat men heeft aangegeven welke activiteiten men in een stad heeft ondernomen, is tevens 
gevraagd naar de belangrijkste bezoekreden (activiteit) voor het laatste bezoek aan de betreffende 
stad. Ook hier wordt funshoppen het meest genoemd. Het is voor alle steden de belangrijkste reden 
voor bezoek, behalve Den Haag (i.v.m. strand).  
 
7. Na funshopping zijn een stadswandeling en een bezoek aan een evenement de belangrijkste 
aanleidingen om naar een stad toe te gaan. Voor beide scoort Hoorn laag in vergelijking met andere 
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steden. Slechts 7% komt naar de stad voor een stadswandeling en nog geen 5% komt specifiek voor 
een evenement. Deventer, Utrecht en Maastricht scoren wel hoog bij evenementenbezoek. In Leiden 
komt men in meer dan 20% van de gevallen voor een stadswandeling.  
 
8. Bezoekers aan steden wijken af van de gemiddelde Nederlander; men is minder vaak afkomstig uit 
een gezin met kinderen en senioren zijn oververtegenwoordigd. Hoorn trekt samen met Maastricht 
gemiddeld het oudste publiek aan.  
 
9. De stedenbezoekers vallen iets vaker in hogere sociale klassen dan de gemiddelde Nederlander. 
Bezoekers van Hoorn zijn het minst vaak afkomstig uit de hogere sociale klasse. De sociale klasse 
betreft een afleiding van het opleidingsniveau en beroep van de respondenten. Gepensioneerde 
bezoekers, die oververtegenwoordigd zijn in Hoorn, vallen hierdoor in de lagere sociale klasse.  
 
10. Hoorn en Delft kennen gemiddeld de meeste bezoekers uit de eigen provincie. (In Hoorn komen  
60% van de bezoekers uit Noord-Holland.) Dit geldt iets minder maar toch ook voor Gouda en 
Zaanstad. De regionale functie is dus groot. 
 
11. Gemiddeld wordt € 41,70 uitgegeven per bezoek in een stad. Hiervan gaat ongeveer 40% naar de 
horeca en 40% naar de winkels. In de steden waar men vooral komt om te winkelen (Hoorn en 
Zwolle), ligt dit bedrag hoger (€ 48,50 in Hoorn, € 47,10 in Zwolle). Voor Hoorn wordt hierbij 
aangetekend dat het eerste kwartaal van 2003 nog niet deelgenomen werd, wat het gemiddelde iets 
kan vertekenen.  
Gebleken is dat in Hoorn 66% van het bestede bedrag naar de winkeliers gaat en de rest naar horeca 
en overig.  
 
 

2.4 Welke bezoekers wil Hoorn eigenlijk ontvangen 

 

 
If you don’t know where you’re going, any road will take you there 
Als je niet weet waar je heen wilt, maakt het niet uit welke weg je neemt 
Als je niet weet waar je heen wilt, weet je zeker dat je er nooit komt 
Als je niet weet waar je heen wilt, weet je ook niet hoe je er moet komen 
 
(uitspraak de heer G. Baaij, werkzaam bij het NBTC tijdens Hoornse werkconferentie 30 oktober 
2003) 
 
 
 
 

2.4.1 Inleiding 

 
Voor de vaststelling op welke bezoekers Hoorn zich zou moeten richten, is het cruciaal om uitspraak 
te doen over het ambitieniveau, de wijze waarop Hoorn zich in de markt zou kunnen zetten en 
duidelijkheid te hebben over de sterke en zwakke kanten van de stad. Bovendien is inzicht in de 
landelijke trends van belang.  
 
 
2.4.2  Het ambitieniveau 
 
Landelijk is een ommekeer van aanbodgericht denken naar het denken vanuit de vraagzijde 
waarneembaar. Tot kort geleden was de vraag groter dan het aanbod. Inmiddels is de 
concurrentiestrijd om het toerisme in volle gang en zal marktgericht gedacht moeten worden. Dit 
beperkt zich niet tot het aanbieden wat de markt vraagt, omdat de markt bij toerisme meestal niet met 
concrete vragen komt. Marktgerichtheid is wel dingen doen die de markt vervolgens interessant vindt. 
Marktgerichtheid vraagt om creativiteit, inleving en buikgevoel. In de toeristische sector werkt het niet 
om even een product uit te proberen. Een product dat wordt ontwikkeld moet ook staan. 
 
Voor een goede concurrentiepositie is het noodzakelijk om een kwalitatief hoogwaardig product te 
leveren. De kwaliteit moet voldoen aan de verwachting die is gewekt bij de consument. Voor zowel de 
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hardware (gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte) als voor de software (productontwikkeling 
en promotie) is het van belang dat de bezoeker aan de stad ervaart dat hij/zij welkom is.  
 
Het college heeft gevraagd om een concreet uitvoeringsplan voor toerisme. Het is van belang dat 
uitvoering wordt opgepakt vanuit een vastgestelde visie en samenhang, om nog meer versnippering te 
voorkomen. Als Hoorn van A naar B wil is het belangrijk om te weten waar B ligt en hoe je er moet 
komen.  
 
In een matrix is aangegeven in hoeverre een ambitieniveau van invloed is op de economische 
resultaten van de stad, de noodzaak tot samenwerking en de schaal van de promotie. 
 
Matrix voor ambitieniveau en de consequenties hiervan 
 

 Economische 
doelstelling & 
betekenis 

Noodzaak tot 
samenwerking 

Schaalniveau 
promotie 

1. Voor de eigen bevolking - - - 

2. Dagbezoek regio - - 0 

3. Dagbezoek regio en verblijfsrecreatie NH 0 + 0 

4. Dagbestemming vanuit Amsterdam + + + 

5. Bestemming voor verblijfsrecreatie + 0 0/+ 

 
 

Betekenis +, 0, - 

- beperkt 

0 gemiddeld 

+ groot 

(Bron: NBTC - oktober 2003) 
 
De conclusie van een inhoudelijke werkconferentie over toerisme in Hoorn onder leiding van het 
NBTC in oktober 2003 is dat aanbevolen wordt in te zetten op de volgende twee ambitieniveaus: 
-dagbezoek vanuit de regio en Noord-Holland inclusief de toeristen die in Noord-Holland als 
verblijfsrecreant zijn (hier valt met name het kustgebied onder); 
-Hoorn als bestemming voor verblijfsrecreatie (uitbreiding van bestaande situatie ingezet op de 
shortbreaks). 
 
In latere instantie, door de prioriteitstoekenning van Provincie Noord-Holland, is hierbij gekomen:  
-dagbestemming vanuit Amsterdam (Amsterdam Plus).  
 
Inzet op deze ambitieniveaus betekent dat hieruit een optimaal economisch resultaat haalbaar is, 
maar vraagt ook om een grote inspanning tot samenwerking en een hoge inspanning op het gebied 
van promotie.  
Het NBTC geeft de boodschap dat dit voor de gemeente en andere overheden betekent dat er de 
bereidheid moet zijn zich in te zetten als trekker en belangrijke financier, omdat ook de financiële 
inspanning afhankelijk van de keuze toeneemt. Het bedrijfsleven zal van meet af aan de bereidheid 
moeten tonen om mee te werken aan de gekozen doelstelling.  
 
 

2.4.3 Het (toeristisch) handelsmerk voor Hoorn  

 
In de marketingstrategie voor Hoorn is het nodig om het handelsmerk (“brand”) voor Hoorn te kennen. 
Hoorn kent een combinatie van stad en water. Voor het toerisme is de waterzijde van onschatbare 
waarde. De kustlijn van Hoorn, gekoppeld aan de cultuurhistorie van de stad, heeft een unieke brand 
tot gevolg. VOC en Zuiderzee zijn voor de inwoners en de mensen die bekend zijn met de stad 
misschien uitgekauwd en deze thema’s komen wellicht oubollig over. Maar het zijn wel spannende 
thema’s voor een “onbekende” bezoeker van de stad als die bezoeker wordt geconfronteerd met 
situaties waarin de sfeer vanuit de Gouden Eeuw/VOC valt te beleven (mits ze ook als spannend 
ontwikkeld zijn). Een gezin met kinderen blijft beleving op een boot met een indruk over hoe het 
vroeger was nu eenmaal prachtig vinden. Het verhaal van Bontekoe blijft voor vele kinderen smullen.  
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Ook is geconcludeerd dat geschiedenis alleen tekort is om Hoorn over het voetlicht te laten komen. De 
combinatie van water met het verleden en het heden zijn de ingrediënten die in de brand van Hoorn 
terug zouden moeten komen. Voorstellen zijn “Hoorn, monument aan het water” of “Hoorn, schat aan 
het water”. In promotioneel opzicht maken deze twee titels het mogelijk om zowel “Hoorn, schatkamer 
van de VOC” toeristisch te promoten, als ook de nieuwe bebouwing in de binnenstad (waaronder de 
schouwburg), de watersport en de moderne kunstuitingen.  
 
Bij uitdragen van een ambitieniveau en “brand” hoort ook het neerzetten van een duidelijk product. In 
de markt betekent dit niet alleen dat er aan stadspromotie wordt gedaan. Het gaat om samenwerken 
tussen alle partijen aan een product, waarbij de visie op de stad centraal staat. 
 
 

2.4.4  Een sterkte/zwakte analyse (SWOT) 

 
In 2000 is een SWOT-analyse gemaakt van het toeristisch product Hoorn. De SWOT-analyse is 
opgesteld aan de hand van de beschikbare rapporten en onderzoeken, eigen waarneming, kennis en 
expertise van het bureau Lagroup. Deze analyse is door de projectgroep Toerisme opnieuw tegen het 
licht gehouden en heeft geleid tot het onderstaande beeld.  
 
 

STERKTEN ZWAKTEN 

  

-historisch karakter van de stad 
-rijke geschiedenis van de stad (VOC) 
-aantal musea 
-ligging aan het Markermeer (Hoorn is 
aantrekkelijk voor zowel charter als kleine 
pleziervaart) 
-regionale verzorgingsfunctie 
-relatief korte afstand tot de regio Amsterdam en 
de Noordzeekust 
-goede bereikbaarheid per spoor en auto 

-ontbreken van een grote of aansprekende 
toeristische trekker 
-kleinschaligheid van een groot aantal van de 
voorzieningen (waaronder musea) 
-informatie over de geschiedenis van de stad op 
beperkt aantal locaties 
-historische karakter van de stad deels aangetast 
door niet passende nieuwbouw 
-geen duidelijk imago 
-VOC-geschiedenis wordt niet beleefd 
-weinig samenhang tussen de toeristische 
bezienswaardigheden in de stad 
-beperkte onderlinge afstemming van de bij het 
toerisme betrokken partijen 
beperkte aantal hotelkamers en diversiteit van 
hotels 
-te weinig ligplaatsen in de haven 
-capaciteit horeca te beperkt voor groepen 
onaantrekkelijke verbinding tussen haven en 
binnenstad 
-niet gelegen aan belangrijke toervaarroute 
IJsselmeer en Markermeer 
-haven moeilijk te bereiken met de auto 
 
 
 
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

  

-de groei van het aantal korte vakanties 
-groei van het stedentoerisme 
-toenemende interesse van de toerist en de 
inwoners in de “wortels” van het bestaan (groei 
cultuur-historisch toerisme) 
-toenemende belangstelling voor authenticiteit 
-toenemende vraag naar beleven en ervaren  
-groei van het individueel toerisme en afname van 
het groepstoerisme 

-Toenemende concurrentie en professionalisering; 
steeds meer steden en gebieden richten zich op 
de cultuurtoerist waardoor het meer en meer 
noodzakelijk is een onderscheidend/uniek product 
aan te bieden 
-consument heeft steeds meer behoefte aan 
avontuur en spektakel enerzijds, maar ook aan 
rust en ruimte anderzijds 
-Medemblik en Enkhuizen hebben de laatste jaren 
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veel in hun havens geïnvesteerd. Steeds meer 
steden (zoals Den Helder, Medemblik, Enkhuizen 
en Huizen) proberen met aantrekkelijke 
voorzieningen en tarieven de Bruine vloot een 
thuishaven te bieden 

 
Onder 2.5.3 wordt nader op de knelpuntenanalyse ingegaan. 
 
 

2.4.5 De landelijke trends in het toerisme (uit “Beleef Holland”) 

 
Het toerisme wordt beïnvloed door trends en ontwikkelingen in de samenleving. Het is van belang om 
bij de toeristische ontwikkeling rekening te houden met deze trends.  
Mede door de gunstige wereldeconomie groeide de toeristische markt tot 2000 sterk. In 2001 kwam 
een omslag. De economische groeicijfers bleven uit, het consumentenvertrouwen werd minder en 
vervolgens was er de terroristische aanslag in Amerika van 11 september 2001.  
Voor al te veel optimisme is nog geen plaats. Het terrorisme en de ziektes Sars en diverse 
dierenziektes hebben ook consequenties op het reisgedrag. Vanuit deze ontwikkeling wordt verwacht 
dat mensen eerder dichter bij huis blijven (positief effect op binnenlands toerisme).  
Een andere ontwikkeling is dat het buitenlandse aanbod steeds goedkoper wordt, waardoor een 
weekje aan de Turkse kust goedkoper is dan een weekje aan de Hollandse kust (nadelig effect op 
binnenlands toerisme). De toeristische markt is wispelturig. Allerlei elementen, waaronder ook de 
Nederlandse weersomstandigheden, spelen hun rol. 
 
 
1. Nieuwe trends (uit Beleef Holland): 
 
Demografische ontwikkelingen 
De verwachting is dat de Nederlandse bevolking in de komende jaren met zo’n 0,5% zal groeien. Het 
aantal potentiële dagrecreanten en vakantiegangers zal hierdoor toenemen.  
 
De samenleving vergrijst. De senioren van de toekomst vormen een kapitaalkrachtige doelgroep. Zij 
vinden het opdoen van nieuwe ervaringen belangrijk. Deze groep zal van invloed zijn op de vraagzijde 
van het toerisme. 
 
De groei van de Nederlandse bevolking komt vooral door een stijging van het aantal allochtone 
Nederlanders. Nu nemen allochtonen in beperkte mate deel aan vakanties en dagtochten in 
Nederland. Men verwacht echter dat met name de jongeren met een allochtone achtergrond (tweede 
en derde generatie) kansrijk zijn voor de toeristische sector.  
 
Het aantal eenpersoonshuishoudens is gestegen. Singles gaan veelal samen met anderen op 
vakantie, maar stellen vaak eisen aan bijvoorbeeld accommodatie. 
 
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt. Dit leidt tot beter geïnformeerde en kritische 
consumenten/toeristen.  
 
Socio-economische ontwikkelingen 
De economie stagneert. Desondanks blijft vakantie hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlanders 
staan. Verwacht mag daarom niet worden dat de participatie ingrijpend zal dalen. De consument zal 
eerder kiezen voor wat minder vaak op vakantie en/of iets dichter bij huis. 
 
Het aantal tweeverdieners is toegenomen. De koopkracht is hierdoor bij een groeiende groep groter 
geworden. Tegelijkertijd is sprake van minder vrije tijd en moeilijker te plannen vakanties. Dit werkt 
weer positief uit op het aantal kortere vakanties. 
 
Traditionele werk-, koop- en consumptiepatronen worden meer en meer doorbroken. Dit leidt ertoe dat 
de vrije tijd anders wordt verdeeld. Deze ontwikkeling zal ook positief uitwerken op het aantal korte 
vakanties.  
 
Socio-culturele ontwikkelingen 
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Door de individualisering veranderen collectieve waarden en normen steeds meer in individuele 
waarden en normen. Vrije tijd en vakanties worden steeds belangrijker om je als individu te profileren.  
 
De hoeveelheid vrije tijd die een Nederlander heeft staat onder druk.  
Aan de hand van de beschikbare financiën worden vier groepen onderscheiden: 
- Veel geld en veel tijd    
- Veel geld en weinig tijd   
- Weinig geld en weinig tijd   
- Weinig geld en veel tijd   
De algemene tendens is dat door tijdsdruk behoefte is aan kant en klaar aanbod, overzichtelijk, met 
keuzemogelijkheden.  
 
De consument heeft behoefte aan veiligheid en zekerheid. Dit werkt ook in de vakanties door. 
 
De belangstelling voor alles wat met gezondheid te maken heeft is groot, zowel voor wat betreft 
lichamelijke als geestelijke gezondheid. De hectiek van alle dag wordt gecombineerd met de behoefte 
om weer tot rust te komen. Bovendien is voor de senioren het onderwerp gezondheid belangrijk. De 
vakanties die gericht zijn op gezondheid, beauty, wellness, anti-aging zullen groeien.  
Ook wil de consument steeds meer genieten van de mooie dingen des levens. Korte 
verwenmomenten en er even helemaal uit zijn, zijn belangrijk.  
 
Om het dagelijkse ritme te doorbreken is men op zoek naar avontuur, fantasie en gedenkwaardige 
gebeurtenissen. Niet het product staat centraal, maar de beleving.  
 
Het gebruik van internet neemt wereldwijd sterk toe. De komende jaren zal dit medium in toenemende 
mate gebruikt worden om vrije tijds- en vakantieproducten te kopen.  
 
2. Trends die zich de afgelopen jaren (t/m 2003) hebben voorgedaan op de Nederlandse 
vakantiemarkt (de Nederlander die op vakantie gaat in binnen- of buitenland) 
 
De laatste jaren stabiliseert de deelname aan vakanties. De Nederlandse vakantieparticipatie ligt hoog 
(80%) en de verwachting is dat deze niet veel meer zal stijgen.  
 
De afgelopen jaren zijn niet alleen meer mensen op vakantie gegaan, maar men ging ook vaker op 
vakantie. Door de sterke groei van het aantal korte vakanties daalde de gemiddelde vakantieduur. De 
verwachting is dat de toekomstige groei in de vakanties vooral in de korte vakanties zal zitten.  
 
De hoofdvakantie vindt plaats in het buitenland, de nevenvakanties in eigen land (NBTC 2003). Door 
de mooie zomer van 2003 blijven weer veel meer gezinnen met kinderen tijdens het hoogseizoen in 
het binnenland.  
 
Er was een toenemende belangstelling voor verre reizen, maar gezien de internationale 
ontwikkelingen wordt verwacht dat de ver weg vakanties niet zullen groeien.  
 
De verwachting is dat de bestedingen de komende jaren niet veel meer dan het inflatiebedrag zullen 
stijgen.  
De groei van de Nederlandse vakantiemarkt vindt vooral plaats buiten het zomerseizoen. In veel 
gevallen gaat het daarbij om korte vakanties. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten.  
 
De vakantieganger is actiever en meer divers. Met name de deelname aan de zogenaamde 
“kapitaalintensieve” activiteiten is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het gaat hier om uit eten gaan 
en funshoppen. 
 
De trendmatige economie is steeds meer een beleveniseconomie en een ontplooiingseconomie.  
Een combinatie van ontspanning en inspanning raakt in de toekomst steeds meer onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Vooral de binnenlandse recreant maakt gebruik van de onderwerpen natuur en 
recreatie, attracties en kust en zee. Dit is identiteitsneutraal aanbod (kopieerbaar). Nederland 
Waterland, Amsterdam Plus en Kunst en Cultuur zijn vooral van belang voor het inkomend toerisme 
(dat wil zeggen vanuit verder gelegen afstand). Het gaat hier om identiteitsversterkende items (uniek 
voor de stad). 
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2.4.6  De uiteindelijke inzet voor Hoorn 

 
De uitwerkingen geven als resultaat dat Hoorn zich moet richten op de volgende typen bezoekers: 
 
1. De dagtoerist (de cultuurhistorische toerist en de evenemententoerist) 
Het doel is om het dagtoerisme te bevorderen. Hiermee wordt bedoeld dat meer dagtoeristen Hoorn 
bezoeken en dat de verblijfsduur van de reeds bestaande bezoekersgroep als ook van de nieuwe 
groep wordt verlengd. 
Dagtoeristen zijn (wanneer zij niet in georganiseerde vorm naar de stad komen) slecht te sturen. Zij 
stellen zich open voor diverse bezienswaardigheden in de stad en willen ook graag iets beleven.  
 
1a. De dagtoerist blijft een belangrijke toerist voor Hoorn. Het gaat om de dagtoerist vanuit Noord-
Holland inclusief de toeristen die in Noord-Holland als verblijfsrecreant zijn (hier valt met name het 
kustgebied onder). 
Uit recent onderzoek van Toerisme Noord-Holland blijkt dat Hoorn door deze categorie weinig bezocht 
wordt. De verklaring hiervoor is de onbekendheid met de IJsselmeerkust, de cultuurhistorische waarde 
en het activiteitenprogramma in dit gebied. Uit de NIPO-enquête blijkt dat 21% van de 
verblijfstoeristen in Noord-Holland die Hoorn aandoen vanaf de Noordzeekust komt. Deze categorie 
bezoekers neemt hiermee een tweede plaats in, direct na de verblijfstoeristen met (de haven van) 
Hoorn als vakantieadres.  
De beide onderzoeken tonen aan dat hogere inzet gepleegd moet worden om Hoorn onder de 
aandacht te brengen bij bezoekers vanuit zowel de kust als overige vakantieadressen in Noord-
Holland. De toerist aan de kust is enerzijds een groep van senioren die in het naseizoen aan de kust 
komen uitwaaien. Anderzijds gaat het in het hoogseizoen relatief vaak om gezinnen met kinderen. 
Inzetten op een toename van bezoek vanaf de kust, betekent de noodzaak om stil te staan bij het 
aanbod van kinderactiviteiten in het hoogseizoen. Het beperkt zich niet tot alleen promotionele 
activiteiten. Voor de groep van senioren is in het aanbod van Hoorn voldoende aanwezig en gaat het 
meer om een gericht en afgestemd productaanbod.  
  
1b. Als dagtoerist blijft ook de toerist uit de regio van belang. Deze komt graag een dagje winkelen en 
genieten van de Hoornse terrasjes. De inspanning is om deze categorie bezoekers vast te houden. 
Hier is vooral de inzet van de detailhandel en de horeca een vereiste. Het gaat hierbij om de kwaliteit 
van de winkels, de serviceverlening, de evenementen die georganiseerd worden en de kwaliteit van 
het ondernemerschap. De klant wil zich graag welkom voelen in Hoorn.  
Deze categorie bezoekers is voor 57% boven de 50 jaar. Uit de landelijke trends is bekend dat deze 
categorie een hoog bestedingsniveau heeft. Het aantal toeristen tussen de 40 en 50 is vastgesteld op 
21%. Deze categorie heeft vaak jonge kinderen. Dit betekent dat ook voor deze categorie meer naar 
kinderactiviteiten gekeken moet worden. De NIPO-enquête geeft ook de behoefte aan 
kinderactiviteiten aan.  
 
Idee kinderactiviteit: De Mega Summergames in de binnenstad laten in de NIPO-enquête direct een 
geweldige toename van het aantal kinderen zien. Bekend vanuit dit evenement is dat vele jongeren 
tussen de 6 en 12 jaar deelnemen en geweldig enthousiast zijn over het evenement. Niet alleen 
kinderen uit Hoorn, maar ook vele kinderen vanuit de regio en van buiten de regio doen mee. Het is 
voor de toerist een zeer gewenst product. Het biedt kansen om dit product uit te bouwen! 
 
Uit de eerder uitgewerkte NIPO bezoekersenquête blijkt dat het museumbezoek voor de dagtoerist uit 
Noord-Holland nauwelijks een rol speelde. In tegenstelling hierop blijkt uit het Continu Vakantie 
Onderzoek (tevens van het NIPO maar dan het hele jaar rond) dat men niet specifiek voor een 
museum naar Hoorn komt, maar als men er is toch een museumbezoek als belangrijk item aanmerkt. 
Enerzijds is duidelijk dat het weer in de zomermaanden een rol speelt ten aanzien van de mate waarin 
musea bezocht worden. Anderzijds blijkt uit cijfers dat het museumbezoek aanmerkelijk terugloopt.  
Het is belangrijk om na te gaan of dit ook iets met het product zelf te maken heeft (bijvoorbeeld de 
soort tentoonstellingen, de periode van de tentoonstellingen, de wijze waarop men de bezoeker rond 
laat gaan (actief of passief) etc.) 
 
1c. De verblijfstoerist in Amsterdam die voor een dagbezoek de regio in trekt.  
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De Provincie Noord-Holland wil de komende vier jaar bijzondere aandacht besteden aan de 
bevordering van dagtoerisme en meerdaags verblijf in Noord-Holland van de naar Amsterdam 
komende buitenlandse toeristen. De nieuwe markt is de Aziatische markt en in het bijzonder de 
Chinese toeristen. 
Amsterdam is voor veel mensen een stedentrip. Amsterdam is de hoofdbestemming met als 
hoofdmotief een korte vakantie (shortbreak). Vandaar uit wil men enkele uitstapjes maken naar de 
regio. Amsterdam Plus is hierdoor onderdeel van een stedentrip naar Amsterdam en dient ook als 
zodanig te worden verkocht. Alleen voor bijzondere, aanvullende accommodatie zal een toerist 
uitwijken naar een verblijf buiten Amsterdam.  
 
Voor de grenzen van Amsterdam Plus is in een specifieke notitie van Toerisme Noord-Holland 
gewerkt met drie ringen:  
1. de actieradius van de Amsterdam Plus bezoeker die zich te voet of per fiets voortbeweegt; 
2. de actieradius van de Amsterdam Plus bezoeker die per openbaar vervoer zou kunnen bezoeken 
(redactie: binnen deze ring valt ook Hoorn, maar deze wordt in tegenstelling tot het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen en de Kaasmarkt in Alkmaar niet genoemd in het onderzoeksrapport dat in het kader van 
Amsterdam Plus is geschreven). Hierbij is een reistijd van één uur genoemd; 
3. de buitenste ring is het bezoekgebied van de Amsterdam Plus bezoeker die reist per touringcar of 
auto. De reistijd bedraagt max. 1,5 uur. De actieradius is dan geheel Noord- en Zuid-Holland plus een 
groot deel van Utrecht.  
Hoorn zal zich derhalve moeten richten op bezoekers per openbaar vervoer (trein en bus vanuit 
Amsterdam mogelijk) en de touringcar. 
 
Behoefte is er aan nieuwe excursies en tevens excursies met een individueler karakter. De thema’s 
kaas, klompen en bloemen worden goed vertegenwoordigd, maar zijn toe aan revitalisering. Sterke 
behoefte is er aan nieuwe thema’s. Om de voormalige Zuiderzeestadjes beter te ontsluiten, is het 
nodig het aantal verbindingen over het water uit te breiden. Ook vraagt deze markt om uitbreiding van 
de faciliteiten voor de riviercruiseschepen. De riviercruisevaart wordt gezien als een groeimarkt met 
een hoog bestedingspotentieel. Het is belangrijk om de kansen in deze markt te benutten.  
In tegenstelling tot andere steden beschikt Hoorn niet over een vaste attractie. Insteken op het 
onderwerp Amsterdam Plus vraagt een actieve samenwerking met de VVV Amsterdam en Toerisme 
Noord-Holland en om ontwikkeling van nieuwe producten (denk bijvoorbeeld aan productaanbod 
Museum Stoomtram voor de Hoornse binnenstad).  
 
1d. De zakelijke toerist 
De zakelijke toerist komt via twee wegen naar Hoorn: 
via een congres/meeting op een boot die in de haven van Hoorn aanlegt; 
via een congres in een locatie in de stad (w.o. Parkschouwburg). 
Voor beide doelgroepen is een onderdeel vermaak en een partnerprogramma aan de orde. Van de 
zakelijke toerist die op een boot verblijft en een ontspanningsprogramma in de stad doet, weten we 
niets.  
Voor de Parkschouwburg is de verwachting van het onderzoeksbureau Horeca Catering en 
Adviescentrum HTC dat zij het niet zo zeer moet hebben van heel grote, meerdaagse congressen. De 
markt die voor Hoorn interessant is, is gericht op kleinere meer specifieke congressen.  
In de visie van de Parkschouwburg zelf wordt dit onderdeel anders benaderd. Congrescentrum het 
Park heeft qua ruimte en congresfaciliteiten uitstekende mogelijkheden om internationale congressen 
te faciliteren. Ervaring leert dat organisatoren voor hun congressen een locatie zoeken waarbij zo 
weinig mogelijk logistieke organisatie komt kijken. Overdag lezingen/sessies aangevuld met een 
sociaal programma in een compleet uitgewerkt pakket.  
 
2. De verblijfstoerist 
Hoorn wil een sterkere rol gaan spelen in het verblijfstoerisme. Hiervoor is nieuw aanbod in 
overnachtingsmogelijkheden nodig. Behoeftes liggen breder dan alleen op hotelaccommodatie. In het 
totaal van overnachtingsmogelijkheden zijn voor Hoorn een extra hotel in de binnenstad, kleinschalige 
luxe overnachtingsmogelijkheden, stadscamping en camperplaatsen, groeps- en 
trekkersaccommodatie actueel. Ontwikkelingen voor het verblijfstoerisme zijn: 
-  richten op de zakelijke markt (congressen met een partnerprogramma); 
- door toename van het aantal singles en tweeverdieners is de vrije tijd beperkt. Shortbreaks  

zijn daarom een belangrijke groeimarkt; 
- de thema’s die zijn omschreven in de trends voor toerisme zijn: kunst en cultuur, Amsterdam  
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Plus, Nederland waterland (vooral van belang voor het inkomend toerisme), kust en zee,  
attracties, natuur en recreatie (vooral van belang voor de binnenlandse toerist). 

 
Hoorn doet te weinig met de gegevens gericht op het inkomend toerisme. In het Amsterdam Plus idee 
wil men zich naast de stedentrip aan Amsterdam met een dagtocht in de regio ook focussen op kort 
en lang verblijf in de regio. Dit lukt alleen als een hotel aangeboden wordt met een zeer specifieke 
uitstraling en een redelijke prijs en als er voldoende te doen is voor de gast. 
 
2a. De Gouden Cirkel 
Onder het verblijfstoerisme valt het toerisme vanuit de Gouden Cirkel. De arrangementen die hierin 
worden geboden, worden voor een groot deel per auto en/of fiets gedaan, via een bij de touroperator 
aangeboden route. Het IJssel- en Markermeer vormen de leidraad van een meerdaagse reis langs 
deze kust. Het genieten van de cultuur langs het IJsselmeer, wandelen, fietsen, natuurgenieten, 
funshoppen, een terrasje, dineren en overnachten zijn de belangrijkste activiteiten binnen het gebied 
van de Gouden Cirkel. In het Gouden Cirkel concept nemen de hotels in Hoorn ook deel.  
 
2b. De watertoerist 
De doelstelling is om het aantal watertoeristen en het bestedingsniveau van deze toeristen te laten 
toenemen en hen te verleiden tot een langere verblijfsduur. Het gaat hier om twee soorten 
watertoeristen: de groepstoerist en de individuele toerist.  
Verder is het soort boten te verdelen in de Bruine vloot (de oude zeilschepen), de Witte vloot (de 
grotere passagiersschepen die vanuit de riviercruisevaart het IJsselmeer- en Markermeer opgaan), de 
individuele zeilvaart en motorpleziervaart en de historische scheepjes.  
Een analyse laat zien dat de groeimarkt voor de watertoerist vooral te zien is in de riviercruisevaart en 
de individuele zeil- en pleziervaart. Voor de individuele vaart wordt ingezet op een langere 
verblijfsduur (landelijk gemiddelde is 1,3 dagen). Voor de riviercruisevaart is het van belang om gericht 
in te zetten op schepen die Hoorn een plaats wil bieden (welke boten komen er en wat komen ze doen 
en draagt dit bij aan de economie van Hoorn en de regio). De Bruine vloot stabiliseert zich, waardoor 
inspanning gepleegd moet worden om het aantal overnachtingen in de Hoornse haven en de Bruine 
vloot als beroepsgroep (met vaak een vaste ligplaats) in Hoorn te behouden.  
 
De koppeling met de regio 
Veel is nodig om het Hoorns toerisme een flinke impuls te geven. Bekend is dat een toerist niet alleen 
voor Hoorn naar dit gebied komt. In onderdelen van productontwikkeling, maar zeker in de promotie 
ligt er een kans om regionaal op te trekken en hierdoor de bekendheid van het gebied te vergroten.  
 
Conclusie: 
Dit alles betekent dat Hoorn zich niet alleen richt op het uitbouwen van bestaande bezoekersprofielen, 
maar dat ook het aanboren van nieuwe bezoekersprofielen niet moet worden vergeten (waaronder de 
mensen beneden 50 jaar, gezinnen met kinderen, singles en tweeverdieners). 
 
 

2.5 Wat is ervoor nodig om deze bezoekers naar Hoorn te halen 

 

2.5.1 Inleiding 

 
Om na te gaan welke acties nodig zijn om deze genoemde bezoekersgroepen naar Hoorn te trekken, 
is een analyse gemaakt van de knelpunten in het huidig toeristisch aanbod. Deze is gedetailleerder 
dan de algemeen geformuleerde zwaktes in de  SWOT-analyse en gaat in op de concrete producten 
van Hoorn. 
 
 

2.5.2 De toeristische aanbodspiramide en de interpretatie van bureau Lagroup (medio 2002). 

 
 

Mustvoor- 
 ziening 
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De piramide gaat uit van:  
1. de top - “must” bezienswaardigheid 

Dit zijn bezienswaardigheden die voor een gebied of plaats imagobepalend zijn en  
een reden vormen om voor de eerste keer naar het gebied of plaats toe te komen.  

2. het midden - aantrekkelijke bezienswaardigheden 
Deze bezienswaardigheden vormen een reden voor de toerist om langer in het gebied 
te verblijven of om er nog een keer terug te komen.  

3. de basis - de basisinfrastructuur 
  Dit zijn alle voorzieningen die nodig zijn om als toerist in een gebied aangenaam te  

kunnen verblijven, zoals verblijfsaccommodatie, restaurants, openbaar vervoer, 
parkeervoorzieningen, wegen, routes en dergelijke.  

  Deze vormen voor de toerist niet de reden om naar een gebied of plaats te komen,  
maar – indien ze niet in orde zijn – vormen ze wel een reden om weg te blijven in de  
toekomst.  

 
Aan de hand van de opbouw van het Hoorns toeristisch product en de ingevulde piramide voor Hoorn 
is vastgesteld dat Hoorn niet op alle niveaus van de piramide een aantrekkelijk aanbod voor de toerist 
heeft. Hoorn beschikt niet over een “must” bezienswaardigheid. In Hoorn zijn de aantrekkelijke 
bezienswaardigheden in hoofdzaak de musea en de monumenten. Tussen de monumenten, de 
musea en andere toeristische bezienswaardigheden in de stad (winkels, stadswandelingen etc.) is 
weinig samenhang. De basisvoorzieningen zijn in Hoorn wel aanwezig, maar in beperkte mate.  
 
 

2.5.3 Knelpuntenanalyse op basis van huidig product  

 
Hierbij wordt de volgorde gehanteerd van de inventarisatie van het toeristisch product in hoofdstuk 
2.2.1. 
 
-Het NS-Station en de parkeerplaatsen rond de binnenstad. 
De meeste niet-inwoners komen met de auto naar de stad (53%) en in het hoogseizoen komt 17% per 
openbaar vervoer.  
Het NS-station en busstation hebben een gunstige ligging ten opzichte van het kernwinkelgebied. Ten 
opzichte van de haven ligt het station ongunstig. Ook de parkeerterreinen liggen vrijwel alle (behalve 
Nieuwe Wal en Jeudje) aan de noord-westzijde van de stad. De Nieuwe Wal wordt als onveilig 
ervaren (en uit de omschrijving op een bord van de gemeente valt dit ook af te leiden). Het Jeudje is 
nog onbekend, terwijl deze parkeerplaats voor zowel het publiek richting winkelgebied als richting 
haven van grote betekenis kan zijn.  
Dit betekent dat moeite nodig is om de bezoeker die per openbaar vervoer of per auto naar Hoorn 
komt in contact te brengen met de historische haven.  
De relatie met het kernwinkelgebied is heel goed, maar de toeristische charme van Hoorn bevindt zich 
in hoofdzaak pas verder op de lijn parkeerplaatsen/station en het Hoornse winkelrondje.  
Touringcars kunnen terecht op vier plaatsen: Achterom, Visserseiland (t.b.v. de chartervaart), Nieuwe 
Wal en het station. 
 
Aanbeveling 1  
In de discussie over het toeristisch beleid is het dringend noodzakelijk de relatie tussen het 
winkelgebied en het havengebied te verbeteren. In omgekeerde richting is het ook belangrijk om de 
mensen die Hoorn per boot aandoen beter te verwijzen naar het winkelcentrum van de stad, maar 
deze weg blijkt meer vanzelfsprekend. Aanbevolen wordt de relatie tussen de haven en het 
winkelgebied fysiek te verbeteren. Belangrijk onderdeel hierin is de functie van de Roode Steen. 
Deze aanbeveling overstijgt de discussie m.b.t. de toerismenota en zal in een totale visie op de 
binnenstad moeten worden uitgewerkt. 
 
Aanbeveling 2 
De bezoeker aan Hoorn wordt niet ontvangen met een duidelijke bewegwijzering. Ook na parkeren 
van de auto op een parkeerterrein is er geen logische verwijzing van de aankomstplaats naar diverse 
interessante bestemmingen in de stad.  

toeristisch aanbod 

basisvoorzieningen 
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Om dit probleem op te lossen, is de aanbeveling een gratis plattegrondje van de stad te verstrekken, 
waarop in vogelvluchtperspectief de ligging van de highlights van de stad wordt aangegeven. 
Bezoekers kunnen zich zo in één oogopslag oriënteren. De bewegwijzering is dan een aangename 
aanvulling. Dit alles leidt tot een completer aanbod. 
 
Aanbeveling 3 
In verband met vandalisme wordt aanbevolen de kaartjes alleen op de bewaakte parkeerplaatsen en 
het NS-station beschikbaar te stellen. Daarnaast uiteraard bij de VVV.   
 
Aanbeveling 4 
In de stad zijn vele openbare gelegenheden waar folders worden aangeboden. Aanbevolen wordt een 
dergelijk kaartje in tweede instantie ook op deze plaatsen gratis aan te bieden. 
 
Aanbeveling 5 
De geplaatste toeristische bewegwijzering moet worden geactualiseerd en deze moet meer prikkelend 
zijn. In de bewegwijzering wordt nu bijvoorbeeld gesproken over de “haven”, terwijl de omschrijving 
“historische haven” veel aantrekkelijker klinkt. 
 
-Hotels en andere overnachtingsmogelijkheden 
De hotels hebben een beperkte toeristische uitstraling. De B&B- en pensionvoorzieningen liggen 
vooral buiten het centrum van Hoorn, zijn kleinschalig en hebben weinig uitstraling. Eén van de 
nieuwe B&B-voorzieningen voorziet wel in kwaliteit en luxe. 
 
De campings in de directe omgeving van Hoorn kennen het dilemma dat steeds meer plekken 
ingevuld worden door huisjes en/of stacaravans, waardoor een simpele overnachting met een tent 
vrijwel onmogelijk wordt. Grote vraag is naar camperparkeerplaatsen, waar campers gedurende één 
nacht kunnen verblijven. Zij vragen om een plek met een laag voorzieningenniveau. 
 
Hoorn beschikte tot 2002 over een groepsaccommodatie van de Nederlandse JeugdHerberg Centrale 
(NJHC) in het Scoutinggebouw nabij het Julianapark. In verband met een andere opvatting over de 
overnachtingsmogelijkheden voor groepen en trekkers is deze locatie opgeheven.  
 
Vraag is gebleken naar kleinschalige, luxe overnachtingsmogelijkheden voor een specifieke doelgroep 
met een hoog bestedingsniveau. Dit heeft Hoorn niet in het aanbod.  
 
De chartervaart onderzoekt momenteel de mogelijkheid van B&B aan boord van een schip in een 
haven. 
 
Aanbeveling 6 
In de discussie voor het toeristisch beleid moet uitspraak gedaan worden over het ambitieniveau om 
het verblijfstoerisme te bevorderen. Wanneer hiervoor wordt gekozen, wordt aanbevolen de 
overnachtingsmogelijkheden in Hoorn te vergroten en in te zetten op meerdere soorten 
overnachtingsmogelijkheden. Besluiten hiertoe moeten in relatie worden gebracht tot de totale visie op 
de binnenstad.  
 
-Musea, galeries en kunstcentra 
Het aanbod van musea in de stad is voldoende. Het aanbod in de musea is soms verouderd. 
Belangrijk is het om stil te staan bij het gedrag van de individuele toerist en de wens tot beleven.  
Dit wordt ook door landelijk onderzoek gestaafd. Nederland heeft veel te bieden, maar verliest op 
terrein van kunst, cultuur en historie. De cultuurtoerist geeft een steeds lagere waardering aan het 
huidige aanbod, onder andere vanwege de kwaliteit van de musea, het verouderde aanbod en de 
weinige vernieuwing die hier optreedt. Steden gaan steeds meer op elkaar lijken (Bron NBTC – 
“Beleef Holland”). 
Eén van de knelpunten was een gebrek aan gestructureerde samenwerking tussen de musea, de 
galeries en de kunstcentra. Samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat producten beter op elkaar 
worden afgestemd en dat gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis. Inmiddels is deze samenwerking 
in gang gezet.  
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Aanbeveling 7 
Samenwerking tussen de musea onderling en de galeries moet tot stand worden gebracht. Inmiddels 
is dit gebeurd en vinden er regelmatig cultuurbijeenkomsten plaats. 
 
Aanbeveling 8 
Samenwerking tussen de georganiseerde musea en galeries, de detailhandel en horeca en gemeente 
is van groot belang voor een beter toeristisch product. Aanbevolen wordt hiermee aan de slag te 
gaan. 
 
Aanbeveling 9 
Noodzaak is aanwezig om promotiebudgetten samen te voegen tot een groter geheel om 
gezamenlijke promotie te bewerkstelligen. Aanbevolen wordt met de betrokken partijen een start te 
maken. Dit staat los van het feit dat de wens tot individuele promotie altijd zal blijven.  
 
-Monumenten waaronder kerken 
Het aanbod van monumenten in Hoorn is groot. De meest bekeken monumenten zijn echter maar 
zeer beperkt inpandig te bewonderen. Dit is een nadeel voor de beleving van de toerist.  
Bovendien ontbreekt het vaak aan een duidelijke beschrijving van de panden (o.m. aan de panden 
zelf). 
 
Aanbeveling 10 
Aanbevolen wordt te komen tot een gerichte aanpak voor gezamenlijke openstelling van de 
historische panden van Hoorn, op meerdere dagen per jaar, en dit ook als zodanig als toeristisch 
product in promotionele uitingen op te nemen.   
 
Aanbeveling 11 
Voor het toerisme is het van belang dat mensen ook individueel inzicht kunnen krijgen over de panden 
zelf. Dit vraagt om moderne en goed vormgegeven materiaal aan de panden, waarop een bezoeker in 
twee talen de historie van een pand kan beleven. Aanbevolen wordt hier inhoud aan te geven.  
 
-Theater en bioscopen 
In Hoorn wordt het ontbreken van een grote bioscoop als gemis ervaren, ook bij de toerist. De vraag 
naar een bioscoop wordt bij de VVV zeer frequent gesteld. 
Het aanbod van de Parkschouwburg speelt zich af buiten de piektijd van het toerisme. Knelpunt in de 
voorbereiding op de promotie is dat de toeristische promotie, ook al is dit voor september en oktober, 
al in het begin van een jaar bekend moet zijn. De schouwburg wil dan het programma nog niet 
prijsgeven, vanwege het pas later verschijnen van de Parkkrant. Het is zo niet mogelijk om de 
programmering van het theater in september en oktober op te nemen in de algemene promotie-
uitingen voor de toerist. Ook de programmering van het aanvullende aanbod in de zomerperiode moet 
tijdig bekend zijn. 
 
Het Filmhuis blijkt een grote trekker in de stad. Zeker op het gebied van toerisme en de 
openluchtvoorstellingen kan hierop worden ingespeeld en wordt gestreefd naar uitbreiding van de 
buitenprogrammering. 
 
Aanbeveling 12 
In overleg met de schouwburg vaststellen wat kan worden toegevoegd als toeristisch aanbod in de 
zomerperiode in aanvulling op de reguliere seizoensprogrammering van het Park. 
 
Aanbeveling 13 
Bij de totstandkoming van toeristische promotie aan het begin van het toeristenseizoen is het van 
belang zoveel mogelijk te weten over de programmering van de theaters. Hiervoor moet een werkbare 
methode worden gevonden.  
 
Aanbeveling 14 
In overleg met het Filmhuis vaststellen of nieuw aanvullend productaanbod in de open lucht met een 
uitvlucht bij slecht weer tot de mogelijkheden behoort.  
 
-Sportaccommodaties en amusement 
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De toeristisch interessante sportaccommodaties zijn het subtropisch zwemparadijs De Waterhoorn, 
Kartcity Hoorn, midgetgolfbaan en buitenbad de Wijzend en in de nabije toekomst de schaatsbaan. 
Ook het fitnesscentrum en de wielerbaan aan de Holenweg zouden een aanvulling kunnen betekenen 
voor het toerisme in Hoorn, vanwege hun ligging nabij De Waterhoorn en de relatie met het 
havengebied. Thermen Suomi Beauty Center speelt een rol in het health&beauty programma.  
Vervolgens zijn interessante componenten de Stadsspeeltuin, Stichting MAK Blokweer, 
binnenspeelcentrum Hokus Spokus, kinderboerderijen de Waalrakkers en de Woid. 
 
Probleem binnen dit aanbod is dat als er al een link gelegd wordt met de VVV en de toeristische 
markt, solistisch wordt geopereerd. Binnen het toerisme wordt onvoldoende gebruik gemaakt van 
deze voorzieningen.  
 
In Hoorn ontbreekt een aantrekkelijk aanbod van zwemwater langs de kust, ondanks het onlangs 
gerealiseerde gebied naast de Parkschouwburg. In het Julianapark is enig zwemwater aanwezig, 
maar de omgeving is absoluut niet aanlokkelijk en de voorziening ziet er niet goed uit.  
 
Aanbeveling 15 
Bij de productontwikkeling en de promotieactiviteiten van het toeristisch aanbod veel meer gebruik 
maken van accommodaties die in Hoorn aanwezig zijn voor sport en amusement.  
 
Aanbeveling 16 
Het is noodzakelijk om meer zwemwatervoorzieningen langs de kust van Hoorn te creëren met een 
aangenaam verblijfsklimaat.  
 
-Auto- en fietsverhuurbedrijven 
Dit bestaande aanbod wordt nauwelijks betrokken bij het toerisme in Hoorn. Verhuur van auto’s en 
fietsen is in het algemeen een aanvulling op het toeristisch product. Verhuur van bijvoorbeeld fietsen 
vindt vooral plaats wanneer dit direct bij een hotel of een andere toeristische voorziening (bijvoorbeeld 
in de haven) wordt aangeboden. Toeristen maken graag gebruik van dit aanbod en men is ook bereid 
ervoor te betalen, maar de kwaliteit van het gebodene en de serviceverlening moeten hoog zijn.  
 
Aanbeveling 17 
Fiets- en autoverhuur betrekken in de programmering van hotels en in het havengebied. Ook 
boottoeristen fietsen graag een dagje en blijken regelmatig op zoek naar een fiets. Onderzoek de 
mogelijkheid van deze diensten bij de exploitatie van de havenwinkel.  
 
-Wandel- en fietsroutes 
Twee lange afstand wandelroutes (Enkhuizen-Stavoren en Omringdijk) en zes lange fietsroutes 
waaronder de Zuiderzeeroute en Omringdijkroute) lopen via Hoorn. In Hoorn zelf zijn vele 
mogelijkheden voor individueel en groepsgericht wandelen.  
 
Als knelpunt is gesignaleerd dat op allerlei niveaus en verschillende momenten stadswandelingen 
plaatsvinden. Geen eenduidigheid bestaat over de inhoud en de kosten van de wandelingen. Het 
product “Happen en stappen” is nieuw en loopt goed. De deelnemende horecabedrijven zijn over de 
resultaten tevreden.  
 
Aanbeveling 18 
Zorgdragen voor duidelijkheid in het aanbod van stadswandelingen ten behoeve van de toerist en dit 
aanbod gebruiken bij de ontwikkeling van de diverse toeristische producten. 
 
In de inventarisatie is verder gesproken over de jachthaven en zeilscholen, het kernwinkelgebied, de 
horeca, de evenementen en de openbare ruimte.  
Vanwege de ingewikkeldheid van deze onderwerpen worden de knelpunten nader omschreven onder 
hoofdstuk 3 “De fysieke omgeving van de stad”. 
 
 

2.5.4 Overige knelpunten 

 
1.  De organisatiegraad van het toeristisch bedrijfsleven.  
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Het individuele gedrag aan de aanbodzijde, het korte termijn denken en het eigen economisch gewin 
van een ieder is een groot probleem. Dit geldt door alle lagen heen; de interne afdelingen bij de 
overheid, de SSH, de detailhandel die niet bij de stichting is aangesloten, de evenementen- 
organisatoren, de horeca, de musea, de galeries, de havenverenigingen enzovoort.  
 
2.  Ook een andere laag binnen het Toeristisch Huis, n.l. de laag die vraag en aanbod met elkaar 
verbindt, zorgt voor een aantal knelpunten.  
In hoofdstuk 7 “Organisatie van het toerisme” wordt hier verder op ingegaan.  
 
3. Gesignaleerd wordt dat Hoorn in diverse samengestelde producten en arrangementen nauwelijks 
voorkomt. Gerefereerd wordt aan de brochure van de Zeilvaart Enkhuizen, de brochure van de 
Gouden Cirkel en de stedengids van de VVV.  
De aanbieders van arrangementen constateren dat voorzichtig met arrangementen samenstellen moet 
worden omgegaan. De samensteller wordt namelijk ook verantwoordelijk voor de diverse producten, 
ook als hij niet de leverancier is van het product (Europese richtlijn).  
 
Aanbeveling 19 
Voor deelname aan arrangementen moet Hoorn meer te bieden hebben en moet het toeristisch 
aanbod eerder bekend zijn. Om mee te kunnen in de brochures moet een toeristisch aanbod gereed 
zijn in december (maar bij voorkeur voor de touroperators al in oktober) voorafgaande aan het 
toeristenseizoen. Aanbevolen wordt hier prioriteit aan te geven.  
 
Aanbeveling 20 
Aanbevolen wordt organisatoren op de toeristische markt die ons bekend zijn (binnenlandse, 
buitenlandse en incoming touroperators) actief te benaderen zodat diverse organisatoren tijdig op de 
hoogte zijn van het Hoorns product. Dit geldt ook voor de rederijen en de reisagentschappen. 
 
Aanbeveling 21 
Het is nodig om een duidelijke keuze te maken waarop promotioneel wordt ingezet.  
Dit wordt verder behandeld onder hoofdstuk 6 “Stadspromotie”. 
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HOOFDSTUK 3 DE FYSIEKE OMGEVING EN DE BENODIGDE ONTWIKKELING 

TER BEVORDERING VAN HET TOERISME 
  

3.1 De openbare ruimte 

 

3.1.1 Inleiding 

 
Voor de toeristische ontwikkelingsmogelijkheden is de eerste prioriteit om in te steken op de fysieke 
mogelijkheden van de stad. Wat is op de korte termijn realiseerbaar, waarin wordt Hoorn beperkt,  
waardoor kunnen bepaalde ontwikkelingen niet of pas op de langere termijn gaan spelen.  
De inrichting en uitstraling van het openbaar gebied voorzien voor een groot deel in de 
belevingswaarde van de bezoeker. 
 
Daarom is gekeken naar het openbaar gebied, de plaatsen van gebouwen en pleinen in Hoorn en 
specifiek naar de kustlijn.  
 
Aanbeveling 22 
Geredeneerd vanuit de “brand” van Hoorn moet Hoorn veel meer een gezicht aan het water krijgen. 
Het water moet veel meer beleefbaar worden. Daar ligt vanuit toeristisch perspectief een belangrijke 
kans. Dit kan op verschillende manieren gestalte krijgen.  
Deze aanbeveling overstijgt de discussie m.b.t. de toerismenota en zal in een totale visie op de 
binnenstad moeten worden uitgewerkt. 
 
 

3.1.2 Het kernwinkelgebied 

 
De beleefde afstand tussen het kernwinkelgebied en de haven is groot. Uitdaging is om deze afstand 
te verkleinen. In alle onderzoeken die in het kader van de detailhandelsnota worden gedaan, blijkt een 
verschuiving van de winkels naar de noodwestzijde van de stad. Een natuurlijk gedrag is dat 
winkelaanbod zich ontwikkelt daar waar logische looproutes zijn. Gelet op de ligging van de meeste 
parkeerlocaties in de stad is de ontwikkeling naar de noordwestzijde logisch. Dit betekent dat de 
afstand van de haven tot het kernwinkelgebied alleen maar groter wordt.  
 
Voor de toeristische ontwikkeling is het van belang te weten hoe de detailhandel zich ontwikkelt. Hier 
ligt een duidelijke referentie met de detailhandelsnota en de totale ontwikkeling van de binnenstad.  
Verschuiving van de detailhandel en de keuzes die op basis van de detailhandelsnota mogelijk zijn, 
maken dat het belangrijk wordt om anders om te gaan met de pleinen en hun toeristische 
aantrekkingskracht. Dit geldt met name voor het Kerkplein en de Roode Steen, omdat deze pleinen in 
relatie staan met de loop vanuit de haven naar het kernwinkelgebied en andersom.  
Ook het stimuleren van kleinschalige aparte winkeltjes en uitingen van kunst in het gebied tussen het 
kernwinkelgebied en de haven is van belang (zie hoofdstuk 3.1.3). Onderzocht moet worden in 
hoeverre de gemeente deze ontwikkeling kan stimuleren.  
 
 

3.1.3 Het dwaalmilieu/museumkwartier 

 
Tussen het kernwinkelgebied en de haven ligt een gebied dat aangemerkt zou kunnen worden als 
dwaalmilieu. Grofweg wordt dit gebied begrensd door de Lange Kerkstraat, Kerkplein, Breestraat, 
Schoolsteeg, Grote Oost en Grote Noord enerzijds en het gebied Appelhaven, Vismarkt, Nieuwendam 
en Korenmarkt anderzijds. Dit gebied kan in de toeristische promotie van Hoorn benoemd worden als 
museumkwartier. Hierbij wordt geduid op een dwaalmilieu waarin de toerist een scala aan kleine 
winkeltjes, musea en galleries aantreft onderbroken door diverse horecavoorzieningen. De musea en 
galeries zijn voor een groot deel hier gevestigd. (Het Historisch museum Turkije-Nederland en de 
Museum Stoomtram liggen buiten dit gebied.)  Het optimaliseren van dit gebied tot 
dwaalmilieu/museumkwartier betekent een fysieke verbetering van de verbinding tussen de haven en 
de binnenstad.   
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Van belang is te onderkennen dat Hoorn maar klein is en alles binnen beperkte afstand te bieden 
heeft. Toch kan het museumkwartier als naamgeving een belangrijke rol spelen bij de 
promotieactiviteiten van de stad.  
 
 
Aanbeveling 23 
Verschuiving van de detailhandel maakt dat aanbevolen wordt anders om te gaan met pleinen 
vanwege hun toeristische aantrekkingskracht. Dit geldt met name voor het Kerkplein en de Roode 
Steen, omdat deze pleinen in relatie staan met de loop vanuit de haven naar de binnenstad en 
andersom.  
Daarnaast is de komst van kleinschalige aparte winkeltjes en uitingen van kunst in het gebied tussen 
het kernwinkelgebied en de haven belangrijk om te stimuleren. Onderzocht moet worden in hoeverre 
de gemeente hieraan een bijdrage kan leveren naast de mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt. Deze aanbeveling overstijgt de discussie m.b.t. de toerismenota en zal in een totale visie op de 
binnenstad moeten worden uitgewerkt. 
 
 

3.1.4 De monumenten van de stad 

 
In de binnenstad bevinden zich vele monumenten. In een gemaakte inventarisatie van de 
belangrijkste vijfentwintig komt een zeer beperkt aantal monumenten in het havengebied voor. De 
monumenten liggen redelijk over de stad verspreid, wat ook de bedoeling is bij een stadswandeling 
om een beeld te krijgen van de hele stad. De nadruk zou wat meer op de relatie tussen de haven en 
de stad kunnen liggen. Bij de herdruk van de routes kan hieraan aandacht worden besteed.   
 
Naast de vijfentwintig belangrijkste monumenten zijn er nog vele monumenten en leuke plekjes die 
voor een deel in de stad liggen verscholen. In toeristisch opzicht is dit juist aantrekkelijk en het maakt 
de stad ook spannend. De instandhouding van het cultureel-historisch erfgoed blijft voor het toerisme 
van grote waarde en blijft de volle aandacht verdienen.  
 
 

3.1.5 De architectuur 

 
Een toerist komt niet specifiek voor de architectuur naar Hoorn. Als een toerist er eenmaal is, heeft 
Hoorn inmiddels zoveel te bieden dat een aardige architectuurroute gelopen kan worden, ook al liggen 
de gebouwen gespreid over de stad. Een combinatie met heden en verleden is goed te maken.  
 
Aanbeveling 24 
Aanbevolen wordt een gemengde route tussen heden en verleden samen te stellen (gedacht wordt 
aan de herijking van de architectuurroute en de moderne kunstroute). 
 
 

3.1.6 De pleinen in Hoorn  

 
In de huidige situatie is overdag het enige echt interessante plein voor toeristen om te verblijven de 
Roode Steen, terwijl hier overdag weinig gebeurt. Redenen hiervoor zijn het autoverkeer langs de 
Roode Steen, de horeca die wel goed vertegenwoordigd is, maar zich vooral richt op het avondbezoek 
en de afstand tot het kernwinkelgebied en de haven. Afsluiting van de Roode Steen voor autoverkeer 
is voor de toeristische ontwikkelingen van essentieel belang. Het verbreedt de fysieke mogelijkheden 
van het plein, zeker wanneer ook het verkeer geweerd wordt in de Kerkstraat en het Grote Oost.  
 
Voor een bredere openstelling van de horeca overdag is het nodig dat er ook werkelijk bezoekers 
komen. De toeristische (thema)markten, evenementen en andere (culturele)activiteiten moeten meer 
gericht worden op en rond de Roode Steen. Voor de verlenging van het seizoen moet de mogelijkheid 
tot verwarmde winterterrassen op dit plein worden benut. Voor de uitstraling van het plein is het nodig 
dat er een directe koppeling wordt gelegd met het havengebied.  
 
Het Kerkplein heeft in de huidige situatie een mix van daghoreca en avondhoreca. Nadruk ligt tot nu 
toe op de avonden. De toekomst van het Kerkplein hangt af van de keuze in detailhandelsnota. 
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De horeca in de Dubbele Buurt en op de Vale Hen is vooral van betekenis voor de uitgaansuren. Hier 
zijn hoofdzakelijk cafébedrijven gevestigd. Evenementen die hier plaatsvinden, zijn vrijwel alle 
horecagerelateerde (muziek en drank). 
 
 

3.1.7 Overige verblijfsgebieden 

 
Het aantal drankverstrekkende horecabedrijven (de cafébedrijven) in Hoorn loopt iets achter bij het 
landelijk gemiddelde. De spijsverstrekkende en maaltijdverstrekkende horeca (de restaurants) ligt in 
Hoorn iets boven het landelijk gemiddelde (28% t.o.v. 25%). 
 
De bezoeker die naar Hoorn komt om te winkelen, heeft voldoende mogelijkheden om in de 
daghoreca te vertoeven. Deze is verspreid over het kernwinkelgebied aanwezig.  
 
In het havengebied van Hoorn is het zowel overdag als 's avonds aantrekkelijk om te verblijven. 
Onderzoek toont aan dat de aan de waterzijde gerelateerde horeca van mindere omvang is dan in 
andere toeristensteden aan het water. Bij de herijking van het horecabeleid wordt aanbevolen extra 
vestiging van horeca toe te staan in dit gebied, zeker waar het gaat om de terrasmogelijkheden aan 
het water. Het toestaan van winterterrassen en terrassen op het water dient verantwoord te gebeuren, 
om te voorkomen dat het monumentale aanzien van de stad nadelig wordt beïnvloed.  
 
Aanbeveling 25 
Aanbevolen wordt op korte termijn het horecabeleid voor de binnenstad te herijken en meer en 
gevarieerder aanbod van horeca in het havengebied toe te staan. Hierbij het terrassenbeleid 
(winterterrassen en terrassen in het water) betrekken. Deze aanbeveling overstijgt de discussie m.b.t. 
de toerismenota en zal in een totale visie op de binnenstad moeten worden uitgewerkt. 
 
 

3.2 De overnachtingsmogelijkheden voor Hoorn 

 

3.2.1 Inleiding 

 
Voor zover de overnachtingsmogelijkheden in de binnenstad van Hoorn liggen, hebben ze geen 
relatie met het water. Wil Hoorn zich profileren als stad aan het water zal dit moeten veranderen. 
Vanuit toeristisch oogpunt en de gewenste “brand” van de stad moeten de 
overnachtingsmogelijkheden van Hoorn vooral gericht zijn op het water. Tevens is helder dat bij de 
wens tot uitbreiding van het verblijfstoerisme in Hoorn het aanbod in overnachtingsmogelijkheden zal 
moeten toenemen.  
 
 
3.2.2 De vestiging voor een extra hotel in Hoorn 
 
Uit onderzoek van Horeca Catering Adviescentrum HTC (voorjaar 2004) blijkt dat de vestiging van een 
extra hotel in Hoorn haalbaar is, mits aan de nodige randvoorwaarden wordt voldaan. Vanuit de markt 
is een potentiële doelgroep aanwezig voor een restaurant in het middensegment. Vanuit de 
toeristische markt is een beperkte vraag naar hotelruimte, omdat het merendeel van de toeristen uit 
dagtoeristen bestaat. In de toekomst wordt vanuit de (inter)nationale markt een toenemende vraag 
verwacht. Inzet van de toerismenota voor Hoorn is een versterking van het toeristisch product en de 
keuze om het verblijfstoerisme in Hoorn te stimuleren. De vraag naar hotelaccommodatie vanuit de 
zakelijke markt wordt in dit onderzoek als voldoende beoordeeld. Het onderzoeksbureau geeft aan dat 
de vraag naar hotelkamers beperkt is en dat er wel behoefte is aan een kwalitatief goede restaurant- 
en vergadermogelijkheid, aanvullend op het aanbod van de Parkschouwburg. De congresorganisatie 
van de Parkschouwburg verwacht dat er wel een vraag naar hotelkamers zal komen vanuit de 
activiteiten van de Parkschouwburg.  
 
De huidige hotels hebben geen onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend vermogen wordt 
alleen bereikt door een optimale locatie, bereikbaarheid en parkeergelegenheid en door het 
aanbieden van vergader- en bij voorkeur andere faciliteiten zoals bijvoorbeeld “health & beauty”. 
Daarnaast moet worden ingespeeld op de Hoornse thema’s historie en water.  
Uitgaande van de “brand” die Hoorn wil uitstralen zijn de twee beste locaties voor Hoorn de locatie van 
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de oude Parkschouwburg en de locatie naast de nieuwe Parkschouwburg. Inmiddels heeft de raad 
besloten de locatie van de oude Parkschouwburg te bestemmen voor woningbouw.   
De realisatie van een hotel naast de nieuwe schouwburg brengt een ingewikkelde procedure met zich 
mee, vanwege de buitendijkse ligging. Ook vraagt deze locatie een hoge uitstraling, waardoor de 
bouw zeer duur zal worden.  
 
Het onderzoeksbureau heeft de Vale Hen aangegeven als derde mogelijke optie. Realisatie hiervan 
kan op zijn vroegst voor het seizoen van 2008 plaatsvinden, maar is de meest reële optie. Niet kan 
worden voldaan aan de randvoorwaarde dat de kamers over het water uitkijken. De relatie met het 
water is daardoor op deze locatie minder aanwezig. Het is onbekend of er voor deze plek een 
commerciële  partij geïnteresseerd is.  
 
De bouw van een hotel op de Blauwe Berg kan wel op korte termijn plaatsvinden, maar heeft 
nauwelijks een relatie met het toerisme in de stad.  
 
 

3.2.3 Overige overnachtingsmogelijkheden 

 
Voor andere overnachtingsmogelijkheden dan een hotel wordt verder gekeken naar het Oostereiland, 
het Julianapark en kleine historische pandjes in de binnenstad. De laatste groep heeft dan geen 
directe relatie met het water, maar wel met de cultuurhistorie van de stad. Vanuit de aanbodmarkt is 
interesse getoond voor B&B op schepen. De haven van Hoorn of de nieuwe inrichting van de 
Westerdijk zijn hiervoor geschikte locaties. Onderzoek naar benodigde voorzieningen voor een schip 
moet aan een besluit voorafgaan.  
 
Groepsaccommodatie 
Voor andere overnachtingsmogelijkheden dan een hotel wordt ook gekeken naar de kustlijn van 
Hoorn. In het verleden was in het scoutinggebouw van Vaandrig Peetoom Vendel de Nederlandse 
Jeugdherbergcentrale gevestigd. Het woord jeugdherberg roept al gauw het beeld op van de jonge, 
buitenlandse backpacker die in een grote slaapzaal in een stapelbed samen met lotgenoten goedkoop 
overnacht. In de loop van de tijd is de jeugdherberg echter omgevormd tot een gemoedelijk complex, 
waar kleine meermankamers de slaapzalen hebben vervangen. De lage prijs is er nog, want met een 
overnachting van iets boven de twintig euro zijn de hostels (zoals ze nu worden genoemd) beslist 
goedkoop. Deze organisatie heeft in de loop der jaren een andere uitstraling gekregen, waardoor de 
behoefte aan grote groepsaccommodatie is verdwenen. Daarom is ook de accommodatie in Hoorn 
verdwenen. De organisatie heeft inmiddels een naamswijziging gekregen en heet nu Stay Okay. De 
doelgroep is op zoek naar ontmoeting. De slogan van Stay Okay is “het is hier geen hotel, wij 
verkopen geen luxe maar sfeer". 
Naast de basic accommodatie wordt een combinatie gezocht met het toeristisch product om er 
vervolgens op uit te kunnen trekken.  
De belangstelling voor Hoorn is bij Stay Okay gebleven. In het kader van de ontwikkelingen 
Oostereiland onderzoekt Stay Okay de mogelijkheid tot vestiging. Nader onderzoek moet aantonen in 
hoeverre in Hoorn voldoende markt bestaat en er zal naar meerdere locaties dan alleen het 
Oostereiland moeten worden gekeken.  
 
B&B 
Gebleken is dat B&B niet gestuurd wordt vanuit een koepelorganisatie. Het valt niet onder de 
cijfermatige benadering van Horeca Nederland en ook de Recron rekent het niet tot haar product. Het 
is moeilijk om vat te krijgen op deze markt. Voorbeelden van organisaties zijn wel te noemen, zoals 
het project “hotel de Boerenkamer”, waarbij delen van voormalige boerderijen worden omgetoverd tot 
luxe verblijfsaccommodatie met ontbijt. Vaak wordt in samenwerking met de horeca een totaalaanbod 
gedaan inclusief het brengen en halen vanuit de dinerlocatie. Voor Hoorn biedt dit aanbod niet veel 
mogelijkheden.  
B&B is in Hoorn wel groeiende. Een verzoek voor een zeer luxe faciliteit in Zwaag is in procedure en 
een verzoek tot twee B&B kamers in de haven van Hoorn is gedaan.  
 
B&B vindt ook al plaats op schepen in de Hoornse haven, ook al is dit niet officieel bekend. De 
zeilvaartorganisaties van de Bruine vloot onderzoeken de haalbaarheid om B&B aan te bieden na het 
vaarseizoen. Resultaten voor Hoorn zijn nog niet bekend, maar uitgangspunt is hieraan mee te 
werken.  
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Stadscamping 
In de knelpuntenanalyse komt naar voren dat de campings in de omgeving van Hoorn nauwelijks nog 
plaats bieden aan tentjes. Tevens is er vraag vanuit de camperclubs naar camperparkeerplaatsen, 
waar campers met een minimum aan voorzieningen een nacht kunnen verblijven.  
De Recron is ervan overtuigd dat de vestiging van een kleine stadscamping een unique selling point  
voor Hoorn betekent, wanneer deze gelegen is aan de waterzijde van Hoorn. Een mogelijkheid 
hiervoor is er naast de geplande Schelphoek in het Julianapark.  
Met behoud van de wandelkwaliteit langs de kustlijn en het aanwezige groen (incl. de bomen) wordt 
verwacht dat de vestiging van een kleinschalige camping ter plaatse tot de mogelijkheden behoort. 
Een directe ontsluiting naar de Willemsweg is aanwezig en bij de ontwikkeling van het nautisch 
centrum kan slaapplaats geboden worden aan de zeilers en bezoekers. Bij de vestiging van een 
stadscamping kan tevens ingestoken worden op de eerdere aanbeveling om uitbreiding en 
opwaardering van de zwemfaciliteiten langs de kustlijn van Hoorn. Bij ontwikkeling van een 
stadscamping is dit gemakkelijker, omdat ook een controlefunctie ontstaat in dit gebied.  
 
Aanbeveling 26 
Onderzoek naar de markt voor de diverse overnachtingsmogelijkheden heeft nog niet 
plaatsgevonden. Wanneer de wens tot andere overnachtingsmogelijkheden in Hoorn wordt 
onderschreven, kan verder onderzoek naar de markt plaatsvinden. Het initiatief hiervoor ligt bij de 
marktpartijen. Zij dragen tevens zorg voor de kosten ervan.  
 
 

3.3 De kustlijn van Hoorn 

 
De kustlijn van Hoorn is toeristisch interessant vanaf de nieuwe Parkschouwburg tot aan de 
Schelphoek. Het gebruik van de havens komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
 

3.3.1 De Westerdijk 

 
De Westerdijk is een historische grens van de binnenstad. Deze is onderdeel van de West-Friese  
Omringdijk en daarmee van regionale betekenis als provinciaal cultuurhistorisch monument. De 
Westerdijk is een historische lijn met potentie die langs het Hoornse Hop een “nieuwe voorkant” van 
het water kan worden. Ten eerste als recreatieve route langs het IJsselmeer als onderdeel van de 
Omringdijk. Ten tweede heeft de Westerdijk potentie voor toeristische ontwikkelingen, zeker na de 
bouw van de nieuwe schouwburg. Dit enthousiasme wordt voor een groot deel direct ingeperkt, omdat 
de windrichting op dit deel van de kust van grote invloed is en de bebouwing langs deze landzijde 
vooral is ingevuld met woningbouw en ouderenhuisvesting.  
 
Op dit deel van de kust staat altijd volop wind. De stroming zorgt ervoor dat de kust snel dichtslibt. Dit 
probleem kan worden ondervangen door reconstructie van de dam uit de 17

e
 eeuw, waardoor een 

westelijke buitenhaven ontstaat. Deze ingreep maakt het mogelijk om een strand te creëren langs de 
Westerdijk, zonder afkalving en met de benodigde luwte. De bestaande invulling langs de vaste wal 
van de Westerdijk beperkt de mogelijkheid tot het creëren van recreatieve functies, maar de ontstane 
dam kan aan de binnenzijde een toeristische invulling krijgen: opstapmogelijkheid chartervaart, kleine 
aanlegcapaciteit, drijvende horeca, overnachtings- mogelijkheden op het water (hotelschip) etc. 
Bovendien is de verwachting dat de huidige laagbouw langs de Westerdijk op termijn plaats maakt 
voor nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan voor de kustlijn nieuwe mogelijkheden.  
 
De relatie met het kernwinkelgebied en de Westerdijk is nu nauwelijks aanwezig, terwijl de afstand 
zeer kort is. Door investering in stegen en straten moet de relatie worden verbeterd.  
 
Belangrijk is dat in dit deel van de stad niet direct de sfeer van de geschiedenis wordt beleefd, terwijl 
dit in het oude havengebied wel het geval is. Bij toeristische ontwikkeling moet niet vergeten worden 
dat directe beleving van de geschiedenis van groot belang is voor de watertoerist. Het lijkt daarom niet 
gewenst in te zetten op een verplaatsing van de havenfaciliteiten van de oude haven naar de 
Westerdijk.   
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Aanbeveling 27 
Het onderzoek naar mogelijke planontwikkeling voor het Westerdijkgebied (tussen nieuwe 
schouwburg en Visserseiland) in gang te zetten. Deze aanbeveling zal in een bredere discussie over 
de binnenstad moeten worden uitgewerkt. 
 

3.3.2 Het Visserseiland 

 
Het Visserseiland met de uitloop tot aan het havenlicht, met aan één zijde de Grashaven. 
Recente besluitvorming van de raad heeft ertoe geleid dat het Visserseiland een andere uitstraling 
krijgt rond het gebied van de Haai (nu Zuid genaamd). Het openbaar gebied wordt daar uitgebreid met 
2.500 m2. De mogelijkheid tot zonnen en verblijven ontstaat hierdoor. Het creëren van een plek om te 
kunnen zwemmen voorziet in een behoefte bij de inwoners van Hoorn. Tevens kunnen de gasten in 
de Grashaven hiervan gebruik maken.  
 
Vanaf de kop van het eiland loopt een verwaarloosde route naar het havenlicht. Door het snoeien van 
struiken, het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag en het plaatsen van bankjes en verlichting 
ontstaat een kwalitatief beter gebied, waarlangs men kan lopen en kan genieten van het prachtige 
uitzicht over het water en Hoorn.  
 
Aan de zijde van de Grashaven is een halteplaats voor bussen aangelegd, inclusief een keerlus ten 
behoeve van de chartervaart die de groepen bezoekers daar kan ontvangen. Via Achter op ’t Zand 
lopen zij naar het Houten Hoofd om vervolgens in te schepen. De uitstraling van het gebied langs de 
Grashaven moet worden verbeterd.  
 
Aanbeveling 28 
Aanbevolen wordt om in het water bij de uitbreiding van 2.500 m2 openbaar gebied op het 
Visserseiland nabij de Haai (nu Zuid genaamd) een afbakeningstouw aan te brengen en dit als 
zwemwater aan te merken. De maatregelen die nodig zijn voor een goede in- en uitstap moeten 
worden geïnventariseerd, eventueel in combinatie met een steiger.  
 
Aanbeveling 29 
Het gebied van de Haai (nu Zuid genaamd) tot het havenlicht opknappen en meer uitstraling geven. 
 
Aanbeveling 30 
De uitstraling rond de Grashaven verbeteren. 
 
 

3.3.3 Achter op 't Zand naar het Oostereiland 

 
Via Achter op ’t Zand naar het Oostereiland met op de achterzijde de historische scheepswerven.  
Achter op ’t Zand biedt een prachtige looproute naar de oude haven van Hoorn. Het heeft zijn charme 
en attractieve waarde onder meer vanwege het smalle pad, ondanks de hinder dat je elkaar 
nauwelijks kunt passeren. Geadviseerd wordt dit pad ongemoeid te laten.  
 
Het Oostereiland is een onderwerp op zich, waarvoor een specifiek traject loopt. Het is voor de 
toeristische ontwikkeling van Hoorn van zeer groot belang dat op dit eiland toeristisch/recreatieve 
functies worden gecreëerd in relatie tot het water. De fysieke ruimte hiervoor is zeker aanwezig. De 
bereidheid om ruimte beschikbaar te stellen aan een commerciële partij is voorwaarde. 
 
Aan de westzijde bevindt zich de Grashaven, waar op korte termijn geen veranderingen worden 
voorzien.  
Langs de oostzijde van het eiland is op korte termijn ruimte nodig voor het realiseren van extra 
ligplaatsen in de oude haven. Bij alle ontwikkelingen speelt de locatie van het bunkerschip een rol in 
verband met de brandstof aan boord en de hiertoe verleende vergunning. Bij iedere wijziging in het 
gebied zal de locatie van het bunkerschip moeten worden betrokken. 
 
In de Buitenhaven (waar nu veel geankerd wordt) is aan de zijde van het Julianapark voldoende 
ruimte om ligplaatsen voor individuele zeiljachten te maken.  
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3.3.4 De Karperkuil 

 
Via de Veermanskade en Oude Doelenkade naar de nieuwbouw en de haven van de Karperkuil. 
In de huidige situatie worden langs de Veermanskade en de Oude Doelenkade veel boten van de 
Bruine vloot neergelegd. Het valt onder de gemeentelijke haven en ligt in het toeristenseizoen vol.  
Nu de bouwwerkzaamheden in de Karperkuil zijn afgerond, is het een interessant gebied geworden. 
Het nodigt uit om verder te kijken en het gebied is hierop ook ingericht.  
Het hele gebied vraagt om intensiever gebruik van de haven. Mogelijkheden hiertoe zijn aanwezig. Na 
afronding van de restauratie van de Hoofdtoren en het baggeren in de haven staan de herinrichting 
rond het Hoofd en het opknappen van de Otto’s brug op de rol. Het is van belang de gewenste 
voorzieningen uit deze nota mee te nemen in de te ontwikkelen plannen voor het Hoofd en de Otto’s 
brug. 
 
Zeilschool de Windhoorn en watersportvereniging de Karperskuyl zijn in dit gebied gevestigd. Voor de 
Drostewerf wordt uitgegaan van behoud van de werf en huisvesting van een (waarschijnlijk) 
watersportgebonden activiteit. 
De noodzaak om dit terrein toeristisch in te vullen is niet direct aanwezig. Wel wordt gepleit voor een 
watergebonden vereniging.  
 
 

3.3.5 De binnenwateren van Hoorn 

 
De binnenwateren van Hoorn worden onvoldoende benut. Voor het toerisme is vooral het gebied 
tussen de oude haven en het Grote Oost en Roode Steen van belang. Het rondje Veermanskade, 
Korenmarkt, Slapershaven en Nieuwendam maakt het mogelijk om de Roode Steen en het Grote Oost 
meer aan de haven te koppelen. De haven wordt dan als het ware de stad in getrokken. Ligplaatsen 
voor boten en terrassen in het water worden aanbevolen in dit gebied. Gelet op de geschiedenis van 
de stad zou het aanbieden van ligplaatsen voor boten langs de Nieuwe Dam prima passen. In de 
huidige situatie wordt in dit gebied tweezijdig geparkeerd en is in de meeste gevallen vergunning 
parkeren. In de leidraad voor het parkeren in de binnenstad is parkeren aan de waterzijde 
aangegeven. Voor het uiterlijk schoon moet het parkeren aan de waterzijde van de Nieuwendam 
verdwijnen.  
  
Tijdens de werkconferentie op 30 oktober 2003 is door de heer Baaij van het NBTC aangegeven dat 
Hoorn iets zou moeten doen aan het parkeren in het havengebied. Te veel auto’s zijn aanwezig voor 
de aantrekkelijkheid van het gebied. 
(oude foto invoegen hoe het er vroeger uitzag met alle boten langs de Nieuwedam) 
 
Als logisch toeristenrondje wordt uitgegaan van Grote Noord met een doorloop via Grote Havensteeg, 
naar de Appelhaven en de Nieuwendam. Vervolgens via de Korenmarkt naar de Wijdebrugsteeg en 
verder via het Grote Oost richting Roode Steen.  
 
De directe looproute van Grote Noord naar Grote Oost is voor passanten van de stad naar de haven 
niet logisch. Wanneer uitstraling van de Roode Steen wordt verbeterd, de Grote Havensteeg meer 
uitnodigend wordt gemaakt en aan het einde van de steeg een terras in het verschiet ligt, met diverse 
boten, wordt de relatie tussen kernwinkelgebied en haven sterk verbeterd. 
 
Dit item wordt meegenomen bij de uitwerking van aanbeveling 1: de relatie tussen de haven en het 
winkelgebied fysiek te verbeteren.  
 
 

3.3.6 Binnenluiendijk en Julianapark 

 
In het gebied via de Binnenluiendijk naar het Julianapark en Watersportvereniging Hoorn is het 
Hollandiaterrein gelegen. De aanwezigheid van deze vereniging is voor het toeristisch verblijf in dit 
gebied niet gunstig. In de piekperiode van het toeristenseizoen wordt er geen sport beoefend en ligt 
het terrein er verlaten bij. De haven van de WSV is voor een groot deel afgeschermd door hekken. Het 
geheel zorgt voor een kwalitatief matig gebied, terwijl het een topgebied voor Hoorn zou moeten zijn.  
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De ontwikkeling van de haven in de Schelphoek biedt een uitdaging om het gebied tussen deze 
nieuwe haven en de oude haven van Hoorn onder de loep te nemen. Aanbevolen wordt hier een 
stedenbouwkundige visie op te ontwikkelen.  
 
Aanbeveling 31 
Een stedenbouwkundige visie ontwikkelen voor het Schellinkhouterdijkgebied.  
 
 

3.3.7 Schelphoek 

 
Vanuit toeristisch oogpunt is het belangrijk dat de Schelphoek zich ontwikkelt als haven voor vaste 
ligplaatsen. De vestiging van het nautisch kwartier betekent een afname van de druk op de locatie van 
de Watersportvereniging Hoorn. Voor passanten ligt de Schelphoek te ver van de binnenstad 
verwijderd. Ook het aanmeren van charters is op deze plek niet interessant, wanneer de gasten in 
Hoorn een programma volgen (stadswandeling, museumbezoek etc.).  
 

3.4 Topattractie 

 
Hoorn beschikt niet over een topattractie (bijvoorbeeld een dierentuin of themapark). Voor de 
ontwikkeling van het toerisme in de gehele stad is dit ook niet direct een “must”. Een goede 
combinatie van het bestaande toeristische product, verbetering van het product Museum Stoomtram, 
aangevuld met de beleving van de geschiedenis van de stad waaronder de VOC-periode met de 
Scheepsjongens van Bontekoe biedt voldoende kansen.  
Het hebben van een attractie biedt niet meteen het gevolg dat er in de stad meer bestedingen worden 
gedaan. Vaak is het zo dat men specifiek voor de attractie komt en vervolgens de stad weer verlaat.  
In het kader van het verblijfstoerisme heeft het wel zijn raakvlak. Een aantal attracties in een regio 
bevordert het verblijfstoerisme in die regio. Gericht op deze categorie kan Hoorn zich in de marketing 
presenteren als aantrekkelijke stad om te verblijven met een aantal attracties op korte afstand (b.v. 
Sprookjeswonderland, Zuiderzeemuseum en Cape Holland). 
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HOOFDSTUK 4 DE HAVEN VAN HOORN 
 

4.1 Inleiding 

 
De laatste jaren is de politieke aandacht rond de havens vooral uitgegaan richting de ontwikkeling van 
een nieuwe jachthaven de Schelphoek. Voor het toerisme is het totale havenbeleid belangrijk. Nu 
werken alle gebruikers van de haven voor zichzelf en komen op voor het eigen belang, terwijl de 
toerist naar Hoorn komt voor een totale belevenis. Dit beperkt zich niet tot de box of ligplaats.  
 
Ook in de bestaande haven liggen nog vele onuitgevoerde kansen. Naast de kansen die er zijn, is het 
tevens noodzakelijk om het voorzieningenniveau in de bestaande havens op te waarderen. De 
kwaliteit van de voorzieningen in de Hoornse havens is niet optimaal en de bereikbaarheid is nog 
steeds een groot probleem.   
De chartervaart omschrijft het als volgt: “de haven van Hoorn is de laatste jaren gebleven zoals het 
was. Om Hoorn heen zijn allerlei havens in het IJsselmeergebied verder ontwikkeld, waardoor Hoorn 
inmiddels in de beleving en zelfs in sommige omschrijvingen in brochures wordt aangemerkt als B-
niveau." 
 
De NIPO-enquête heeft aangetoond dat 13% van de bezoekers in het hoogseizoen met de boot naar 
Hoorn komt. Naast deze bezoekers trekt Hoorn in het voorseizoen vele charters (zeilboten en 
riviercruiseboten). Bij een sterkere ontwikkeling van de haven en een betere verbinding tussen 
winkelgebied en haven worden extra bezoekers in het havengebied verwacht, wat extra inkomsten en 
werkgelegenheid betekent. 
 
Onder de havens van Hoorn wordt het water verstaan van de: 
-Buitenhaven 
-Binnenhaven 
-Vluchthaven 
-Karperkuil 
-Grashaven 
wateren langs de openbare wegen Vollerswaal, Jeudje, Buurtjes, Turfhaven en de G.J. Henninkstraat, 
-Korenmarkt, Appelhaven, Vismarkt, Bierkade, Venidse en Nieuwendam 
-Schelphoek (toekomst – verwachte realisatie 2007) 
 
 

4.2 Het huidige aantal ligplaatsen 

 
De Vluchthaven is in gebruik bij de Watersportvereniging Hoorn (WSV Hoorn) en heeft ongeveer 180 
ligplaatsen, waarvan ongeveer 50 passantenplekken. 
De Grashaven is in beheer van de Stichting Jachthaven en heeft 700 ligplaatsen. Deze ligplaatsen zijn 
vaste ligplaatsen, waarbij in de zomermaanden ongeveer 130 plaatsen als passantenplaatsen worden 
uitgegeven. 
De Karperkuil is in gebruik bij de Watersportvereniging Karperskuyl en heeft 50 ligplaatsen voor 
plezierjachten; dit zijn allemaal vaste ligplaatsen.  
De Binnen- en Buitenhaven zijn gemeentelijke havens en hebben 180 ligplaatsen, voornamelijk voor 
passanten bedoeld. Tevens is er de mogelijkheid tot ankeren.  
Dit brengt het aantal ligplaatsen op een totaal van 1110, waarvan ongeveer 360 passantenplekken.  
 
De Karperkuil en de stichting Jachthaven hebben geen permanente passantenplaatsen. Pas wanneer 
vaste ligplaatshouders weg zijn (tijdens vakantie), worden deze omgezet tot passantenplaatsen.  
 
In de Binnenhaven van Hoorn (gemeentelijke haven) liggen tevens: 
- 6 historische schepen, 1 vissersschip, 18 charterschepen en 3 jachten met een vaste ligplaats op 
basis van het jaartarief; 
- 11 charterschepen een ligplaats in de zomerperiode (in de periode 1 mei tot 30 september) waarvan 
5 op basis van het maandtarief en 6 op basis van het dagtarief. Zij hebben wel het hele jaar Hoorn als 
op- en afstapplaats; 
- 7 plezierjachten van 1 oktober tot 30 april een ligplaats, waarbij de boten in die periode permanent 
worden bewoond.  
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Met charterschepen wordt de Bruine vloot bedoeld. 
 
In de toekomst komt de Schelphoek als extra havenvoorziening in Hoorn. Inzet is om in de 
Schelphoek 500 ligplaatsen te realiseren met een uitbreidingsmogelijkheid tot 800, waarvan 100 voor 
instructie, training of passanten. (Dit is een voornemen van de Stichting Nautisch Kwartier Hoorn. De 
gemeente heeft geen uitspraak gedaan over het aantal). 
 
 

4.3 De doelstelling voor de haven 

 
De doelstelling voor de haven is om de belevingswaarde van het totale gebied op te waarderen en het 
aantal watertoeristen te doen toenemen. (Dit kunnen zowel "droge"- op de kade, als "natte" - op de 
boot verblijvende toeristen zijn).  
 
Uitgangspunten hierbij zijn: 
-      de Witte en de Bruine vloot zijn welkom in de haven van Hoorn;  
- de Bruine vloot als beroepsgroep is welkom in Hoorn; 
- de gevolgen van de realisatie van de Schelphoek voor de vaste en passantenplaatsen in 

Hoorn worden in beeld gebracht; 
- het verblijfsklimaat voor de "droge" toerist moet worden verbeterd.  
 
Randvoorwaarden zijn: 
- voldoende ligplaats; 
- voldoende parkeergelegenheid; 
- informatie over de omgeving; 
- kwaliteit van de voorzieningen; 
- schone omgeving; 
- een sfeer van welkom zijn. 
 
 

4.4 Onderverdeling van de schepen 

 
De schepen die de haven van Hoorn bezoeken zijn te scheiden in vier categorieën: 
- de chartervaart (de Bruine vloot); 
- de grote moderne passagiersschepen (dit zijn ook charterschepen, maar de Witte vloot wordt 

bedoeld); 
- de particuliere (zeil)boten; 
- waaronder de particuliere historische schepen. 
 
 

4.4.1 De chartervaart (de zogenaamde Bruine vloot) 

 
De markt van de chartervaart stabiliseert zich, maar de beroepsgroep moet hard werken om 
voldoende in beeld te blijven. Zij moet inspelen op kwaliteitsverbetering van het aanbod om volop mee 
te kunnen blijven doen op de toeristische markt. Hoorn, Enkhuizen en Medemblik staan in de top 3 
van meest geliefde IJsselmeer- en Markermeersteden. Bij de chartervaart staat Hoorn op nummer 3, 
Enkhuizen op nummer 2 en Medemblik op nummer 1.  
 
De chartervaart van Hoorn concentreert zich in de gemeentelijke haven. Het aantal charterboten die 
hun thuishaven in Hoorn hebben, is de laatste jaren afgenomen. Vanaf 1997 zijn er ongeveer 10 
boten uit Hoorn verdwenen. De ontwikkeling dreigde naar nog meer vertrek uit de haven van Hoorn. 
Deze ontwikkeling is grotendeels gekeerd door extra inspanning. Gestart is met een permanent 
overleg tussen de chartervaartorganisaties, de schippersverenigingen en de gemeente met als doel 
de logistiek in de haven van Hoorn te verbeteren. De keerlus en de halteplaatsen op het Visserseiland 
zijn gerealiseerd ten behoeve van groepen bezoekers die in Hoorn aan boord van een charter gaan. 
Bovendien is er een routekaart in een geautomatiseerd bestand vervaardigd voor de individuele toerist 
die in Hoorn aan boord van een charterschip stapt. Deze kaart is aan alle charterboekingskantoren ter 
beschikking gesteld. De kaart verwijst vanaf het Houten Hoofd naar de diverse parkeervoorzieningen 
en meldt diverse gegevens (bewaakt/onbewaakt, tarief en wel/niet overdekt). De chartervaart zelf 
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zorgt voor aanschaf en beheer van de bolderkarren en met stadstoezicht is overleg over de veiligheid 
en het toezicht in het havengebied.   
  
Nu zijn er 29 charterschepen in Hoorn aanwezig. Een charterschip vaart ongeveer 80 vaardagen per 
jaar. Passagiers gaan aan boord voor een zeilvakantie (weekend of week). Ook de zakelijke markt (1-
dagsmarkt) maakt gebruik van de charterschepen voor uitjes en meetings. 
 

De geregistreerde aantallen: 2002 2003 

   

Zeil/motor charterschepen die Hoorn aandoen 2087     2231 

Charters met een vaste ligplaats in Hoorn 2039     1344 

Historische charterschepen Niet apart geregistreerd     152 

Aantal personen chartervaart 41.300 37.240 

 
De verklaring voor het verschil in ligdagen van de charters met een vaste ligplaats in Hoorn in 2002 en 
2003 is dat deze charters hun passagiers ophalen in een andere haven. Dan wordt het schip in Hoorn 
niet geregistreerd.  
 
Naast de weekend- en weekvakanties zijn er de charterdagtochten. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is 
er geen sprake van liggeldheffing voor de charters die Hoorn aandoen, waardoor ook geen registratie 
plaatsvindt. Om hoeveel dagtochten het gaat per jaar is onbekend. 
 
De beroepsgroep van de chartervaart heeft concreet de vraag gesteld of Hoorn nog wel waarde hecht 
aan de charterbedrijven in Hoorn. Velen denken dat de inkomende chartervaart meer oplevert dan de 
charters die een thuishaven in Hoorn hebben. Exacte gegevens zijn niet bekend, maar de boten die 
Hoorn als thuishaven hebben, leveren ook een andere vorm van werkgelegenheid (schoonmaak en 
wasserij tijdens de wisseldagen, reparaties aan de boot doet men zo dicht mogelijk bij de thuishaven 
en de bevoorrading t.b.v. eten en drinken wordt in de directe omgeving betrokken). Bovendien zijn 
gasten vaak al de avond voorafgaande aan het vertrek in Hoorn aanwezig en trekken dan de 
binnenstad in. Behalve voor de werkgelegenheid is het ook voor de uitstraling van de stad belangrijk 
om de chartervaart in Hoorn een thuishaven te blijven bieden. Hier gaat het vooral om het behoud van 
het historisch beeld van de stad. 
 
Naast de reguliere zeilvaart bestaat het toeristisch product “sailtrack” sinds 2002. Dit product is 
opgezet door de Gouden Cirkel en de Zeilvaart Enkhuizen en biedt de mogelijkheid om individueel 
mee te varen met een charterschip langs diverse plaatsen aan het IJsselmeer. 
 
 

4.4.2 De grote passagiersschepen  (de zogenoemde Witte vloot) 

 
Bezoek aan Hoorn van grote passagierschepen neemt steeds meer toe. In 2002 waren 210 ligdagen 
geregistreerd. Voor het toeristenseizoen 2004 zijn er 235 reserveringen geplaatst. De vraag is groter 
dan de reserveringen die nu zijn gedaan. Voor 2005 waren eind april 2004 de eerste 10 reserveringen 
al weer gedaan. (Bij de passagiersscheepvaart wordt wel liggeld in de periode 10.00 tot 16.00 uur 
gerekend, waardoor registratie wel plaatsvindt.) 
 
Naast deze druk op de havencapaciteit is in januari 2003 voor de tweede maal het verzoek 
binnengekomen om een aanlegplaats voor een permanente bootverbinding tussen Amsterdam en 
Hoorn +  Enkhuizen. Vanuit Hoorn kon de medewerking niet worden verleend door een tekort aan 
aanlegplaatsen. Economisch gezien een gemiste kans. Een boottocht die zeven dagen in de week 
gevaren wordt met ongeveer 200 mensen die van 14.00 uur tot 18.00 van een vrij verblijf in Hoorn 
kunnen genieten leidt sowieso tot bestedingen in de stad, ondanks het feit dat de horeca aan boord 
wordt verzorgd. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om een permanente ligplaats in de haven van 
Hoorn.  
 
In mei 2003 heeft CruisePort Amsterdam een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor de riviercruisevaart in Amsterdam en Noord-Holland tot 2010, waarbij 
uitgegaan is van een stabiliserend, een realistisch en een optimistisch scenario. De riviercruisevaart 
wordt hier als een groeimarkt gezien met een hoog bestedingspotentieel. Het is daarom belangrijk om 
de kansen die deze markt biedt te benutten door adequaat in te spelen op de behoeften en wensen 
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vanuit deze markt. De sterke marktpositie van Amsterdam komt naar voren in het feit dat één op de 
vijf riviercruisepassagiers in Europa Amsterdam aandoet. Men verwacht voor Amsterdam een groei 
van 35% tot 2010 ten opzichte van 2002. In het realistische scenario verwacht men een stijging in 
Noord-Holland exclusief Amsterdam van ruim 30%. Bijna alle rederijen doen één of meerdere steden 
in Noord-Holland aan. Dit is voornamelijk in april als de rederijen een korte cruise van drie tot elf 
dagen door Nederland en België maken. Buiten het tulpenseizoen worden deze steden volgens de 
respondenten, zowel bij rederijen als verschillende gemeenten minder aangedaan. De vier steden 
buiten Amsterdam die in Noord-Holland het meeste worden aangedaan zijn Volendam, Zaanstad, 
Hoorn en Enkhuizen. Zij hebben samen 80% van de markt.  
 
Net als de riviercruisevaart is de motorchartervaart de laatste jaren in populariteit gestegen. Dit is een 
cruise waar men een schip als basis gebruikt voor dagtochten met de fiets. Eerst waren dit 
voornamelijk Duitsers, maar de laatste jaren neemt ook de markt onder de Oost-Europeanen toe. Bij 
deze tours maakt men gebruik van kleinere schepen die uit de binnenvaart komen. Deze hebben een 
lengte van ongeveer 60 meter.  
 
De vraag van de riviercruisevaart is net als het aanbod sterk gegroeid. Door vernieuwing van het 
product is de vraag vanuit Amerika enorm toegenomen.  
 
Hieronder in schema een stabiliserende, een realistische en een optimistische verwachting 
aangegeven tot 2010: 
 

 Stabiliserend Realistisch Optimistisch 

Volendam 274 386 534 

Zaanstad 269 379 524 

Hoorn 260 366 507 

Enkhuizen 135-160 190-225 260-300 

Texel 74-108 100-150 150-200 

Alkmaar 41 58 80 

Haarlem 30 42 58 

Den Helder 20 28 39 
Medemblik 10-20 14-28 19-39 

    

Totaal 1100 1600 2200 

 
 
Er zijn verschillende redenen waarom de riviercruise zich concentreert op enkele steden zoals Hoorn: 
-de afstand tot Amsterdam. Met een riviercruise doet men slechts enkele steden in Noord-Holland aan 
en tevens wil men in een beperkte tijd veel beleven. Dit leidt ertoe dat men niet onnodig ver zal varen; 
-de aantrekkelijkheid in de beeldvorming van de toerist. Steden als Hoorn en Enkhuizen en attractie 
Zaanse Schans hebben een grotere aantrekkingskracht op toeristen dan andere steden als Den 
Helder en Wieringen; 
-de bereikbaarheid over water. Het is belangrijk dat de schepen zonder veel problemen de haven 
kunnen bereiken; 
-in de haven van Hoorn is het moeilijk een bus voor een dagtocht te bereiken. Hiervoor lopen de 
mensen nu naar het Visserseiland. Nog nooit heeft een rederij hier een probleem van gemaakt. De 
bewoners aan het Visserseiland zijn echter niet blij met de bussen.  
 
In Hoorn wordt krapte ervaren in het aantal aan te bieden ligplaatsen. Het hoogseizoen voor de 
riviercruisevaart ligt in de maanden april en mei. De Bruine vloot (de zeilende charters) heeft zijn 
topseizoen in mei en juni. Er is nu soms al sprake van verdringing van deze Bruine vloot. Ook al volgt 
de Bruine vloot de riviercruisevaart in de tijd gezien voor een groot deel op, bij toename van de 
riviercruisevaart zal verdringing in sterkere mate plaatsvinden. Het onderzoek geeft over het aantal 
benodigde ligplaatsen in 2010 aan dat toevoeging van vier tot vijf vaste ligplaatsen voor de 
chartervaart voor Hoorn voldoende zou moeten zijn. 
Daarnaast is het voorzien in een vaste ligplaats voor korte stops nodig om een lijncharterboot ruimte 
te bieden.  
 
De conclusie dat er behoefte is aan extra ligplaatsen voor de totale chartervaart is op basis van alle 
beschikbare gegevens aangetoond en heeft meerdere redenen: 
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-de markt vraagt om kwaliteitsverbetering van de boten, waardoor de boten luxer, maar ook groter en 
daarmee langer worden; 
-er is sprake van een groeiende riviercruisemarkt en een stabilisatie van de Bruine vloot; 
-de veiligheidseisen in de chartervaart nemen toe, waardoor het ernaar uitziet dat op de korte termijn 
zowel de ingang als de nooduitgang aan een steiger moeten liggen; 
-de veiligheidseisen en kwaliteitseisen brengen met zich mee dat het neerleggen in vijf of zes lagen 
van boten niet meer mogelijk is. Uitgangspunt is nu vier.  
 
De economische effecten van de riviercruisevaart zijn in dit onderzoek niet betrokken. Wel is duidelijk 
dat er door deze groei meer bezoekers zullen komen en er meer opbrengsten gegenereerd worden. 
Uitgaande van een groei van max. 200 schepen die meerdere havens aandoen met gemiddeld 90 
mensen aan boord betekent dat ongeveer 18.000 meer bezoekers de diverse plaatsen in Noord-
Holland aandoen. Voor de verdere ontwikkeling en een verhoging van de kans op economisch gewin 
is het belangrijk dit onderwerp bij de productontwikkeling voor Hoorn te betrekken. 
Uit het succes van de tulpencruises blijkt dat er vanuit de markt al een duidelijke link gelegd wordt 
tussen Amsterdam en overig Noord-Holland. Door gezamenlijke kwaliteitsverbetering en 
beleidsontwikkeling in producten kunnen de kansen van de riviercruisevaart verzilverd worden in de 
Noord-Hollandse steden.  
 
Om inzicht te krijgen in de reserveringen en het verblijf zijn de volgende gegevens verzameld.  
 
 

Reserveringen 2004 

 Nacht  Korte stop Totaal 

Vanaf 21 maart 14  -   14 

April 81 30  111 

Mei 27 16  43 

Juni 15 -  15 

Juli 12 6  18 

Augustus 11 5  16 

September 6 3   9 

Totaal   226 

 
 
Een korte stop varieert van enkele uren tot een hele dag. Dit verschilt enorm. Voorbeelden van 
varianten zijn: 
 

Aankomst Vertrek 

9.00 uur 13.00 uur 

9.00 uur 18.00 uur 

15.30 uur  23.00 uur 

12.30 uur 17.00 uur 

14.00 uur 17.00 uur 

11.00 uur 11.15 uur 

11.00 uur  13.30 uur 

 
 
Bij overnachten gaat het in veel gevallen om een stop van 10.00 uur dag één tot 05.30 uur dag twee.  
Binnen deze tijden is de mogelijkheid aanwezig om in te spelen op de activiteiten die bezoekers 
ondernemen, door een actief beleid. Omdat er nu geen productontwikkeling binnen onze stad 
plaatsvindt, zetten rederijen in op producten die wel bij hen bekend zijn.  
 
Aanbeveling 32 
Aanbevolen wordt om eerst te zorgen dat de voorzieningen in de haven worden verbeterd, waardoor 
de haven weer een A-locatie wordt. Wanneer dit is gerealiseerd, is het ook reëel de haventarieven 
aan te passen in vergelijking met andere havenplaatsen. Bij een vergelijking met andere steden moet 
ook het verschil in kwaliteitsniveau tussen de diverse steden worden betrokken.  
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Aanbeveling 33 
Aanbevolen wordt een uitspraak te doen over de gewenste ontvangst van de riviercruisevaart in de 
haven van Hoorn.  
 
Aanbeveling 34 
Wanneer Hoorn de bezoekers aan de Bruine vloot wil blijven ontvangen, moet worden onderzocht of 
de opstapplaats voor een touringcar aan het Visserseiland de beste oplossing blijft (bekend zijn de 
volgende loopafstanden: Nieuwe Wal via het park: 1050 meter, Nieuwe Wal via Kleine Oost: 975 m, 
en Visserseiland 435 m).   
 
Aanbeveling 35 
Aanbevolen wordt extra ligplaatscapaciteit te realiseren en deze te concentreren langs het 
Oostereiland en het Houten Hoofd te gebruiken voor de Bruine vloot.  
De Witte en Bruine vloot zijn complementair aan het hoogseizoen voor de individuele zeilvaart. Dit 
maakt dubbelgebruik van de extra ligplaatsen mogelijk.  
 
Aanbeveling 36 
Aanbevolen wordt om voor de korte stops en eventuele lijndiensten een aparte ligplaats te maken.  
 
Aanbeveling 37 
Aanbeveling is om kennis op te bouwen over de activiteiten die door de chartervaart worden 
ondernomen wanneer ze de Hoornse haven aandoen. Hoe lang is men hier, wat doet men, besteedt 
men tijd in Hoorn zelf, is de rederij op de hoogte van het Hoorns product etc.  
 
Aanbeveling 38 
Aanbevolen wordt om de markt rond de tulpencruises gezamenlijk te benaderen. Binnen de 
samenwerking kan Amsterdam Cruise Port een coördinerende rol vervullen. 
 
Aanbeveling 39 
Om meer bestedingen in Hoorn zelf te genereren is productontwikkeling gericht op de 
riviercruisemarkt noodzakelijk.  
 
 

4.4.3 De particuliere zeilvaarders 

 
Een groot deel van de Hoornse haven is in beheer van clubs die gericht zijn op de vaste 
ligplaatshouders. De Stichting Jachthaven, de WSV Hoorn en de WSV de Karperskuyl bieden aan de 
particuliere zeilschepen een vaste ligplaats.  
Een belangrijke conclusie van de aanwezige jachthavens is dat Hoorn een tekort heeft aan specifieke 
passantenplaatsen. Onderscheid wordt gemaakt tussen passantenplaatsen die vrijkomen als een 
vaste ligplaatshouder de haven (tijdelijk) verlaat en de specifieke passantenplaatsen die niet op jaar- 
of seizoensbasis worden verhuurd. Conform de algemene voorwaarden van de HISWA mag een 
havenexploitant een tijdelijk vrijgekomen ligplaats verhuren aan passanten. Voor een haven betekent 
dit extra inkomsten als aanvulling op het liggeld van de vaste ligplaatshouders.  
In de Grashaven zijn er in 2003 12.000 ligdagen geregistreerd, ten opzichte van 13.104 
overnachtingen in de gemeentelijke haven. De WSV Hoorn heeft ongeveer 50 specifieke 
passantenplekken en tevens worden de vrijkomende boxen verhuurd (evenals in de Grashaven). Dit 
levert de WSV  Hoorn 5.000 overnachtingen op jaarbasis op. Conclusie hieruit is dat een aanzienlijk 
deel van de Hoornse passanten in de Grashaven en WSV Hoorn worden ontvangen.   
 
Meestal is er een redelijke balans tussen enerzijds het aantal ligplaatshouders dat voor een vaartocht 
de haven verlaat en anderzijds het aantal ligplaatshouders van buiten dat als passant een plaatsje 
zoekt (b.v. Meneer A vaart van Hoorn naar Medemblik en zoekt een plekje. Meneer B vaart van 
Medemblik naar Hoorn en zoekt daar een plekje). Als een havenplaats erg aantrekkelijk is en daarom 
meer schepen aantrekt dan er vaste ligplaatshouders uitvaren, ontstaat een onbalans. Men kan 
besluiten extra vaste ligplaatsen te realiseren (waarvan weer een deel beschikbaar komt als 
passantenplaats) of de keuze voor specifieke passantenplaatsen wordt gemaakt. Er wordt wel eens 
gezegd dat specifieke passantenplaatsen voor de havenexploitant niets opleveren. Toch zijn er 
havens die dit soort voorzieningen treffen, omdat het belang vaak breder ligt. Passanten geven niet 
alleen in de haven geld uit, maar ook daarbuiten. Het gaat dan vaak om gemeentelijke havens. 
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Ook bij de individuele zeilvaart staan Hoorn, Enkhuizen en Medemblik in de top 3 van meest geliefde 
IJsselmeer- en Markermeerplaatsen. Hoorn staat op de derde plaats, onder Enkhuizen en Medemblik.  
Voor deze steden is in het voorjaar van 2004 een vergelijking gemaakt van het aanbod door het 
bureau Waterrecreatie en Advies. 
 
 Vaste 

ligplaatsen 
Vrije lig- 
plaatsen 
(passanten
plaatsen) 
15% 

Specifieke 
passanten-
plaatsen 

Totaal vrije 
plaatsen 

Aantal 
passanten 

Passanten 
gedeeld 
door vrije 
plaatsen 

Hoorn 952 143 230 373 26.745 72 

Enkhuizen 985 148 309 457 45.733 100 

Medemblik 949 142 346 488 22.275 46 

Totaal 
IJsselmeergebied 

 
34.443 

 
5.166 

 
3.830 

 
8.996 

 
376.747 

 
42 

 
Een ervaringsgegeven is dat gemiddeld 15% van de vaste ligplaatsen vrij komt voor vrije ligplaatsen 
(passantenplaatsen). In eerste instantie is te zien dat de drie steden evenveel vaste ligplaatsen 
hebben en Hoorn het laagste aantal specifieke passantenplaatsen. Wat dat betreft is de uitspraak van 
de diverse havenexploitanten in Hoorn verklaarbaar. Enkhuizen heeft verder de hoogste druk op zijn 
beschikbare capaciteit.  
 
Een concrete berekening over de benodigde capaciteit is niet te geven. De verwachting is dat extra 
aanbod van specifieke passantenplekken tot een goede bezettingsgraad zal leiden. Wanneer Hoorn 
inzet op een langer verblijf van de zeiler die Hoorn aandoet, zal dit de vraag naar extra 
ligplaatscapaciteit versterken. De Karperkuil biedt zeker ruimte voor extra passantenplekken. 
Daarnaast wordt aanbevolen om in discussie te gaan met de WSV Hoorn om te bereiken dat de 
vereniging op termijn verhuist naar de Schelphoek. In de Schelphoek is een extra capaciteit 
gereserveerd van 300 ligplaatsen, waar de 180 ligplaatsen van de WSV Hoorn prima een plaats 
kunnen krijgen. Hiermee wordt in de havenkom van Hoorn extra capaciteit beschikbaar voor 
passanten in welke vorm dan ook.  
 
In Hoorn is het bedrijf La Belle Charters gevestigd. De wens van dit bedrijf is om de 16 boten die dit 
bedrijf heeft te plaatsen in de haven van Hoorn. Nu liggen er 7 verdeeld over de Grashaven en WSV 
Hoorn, terwijl de overige 6 in Enkhuizen liggen. Het gaat hierbij om een bedrijf die een plezierjacht 
verhuurt, waar passanten vanuit Hoorn vertrekken  Een plaats voor de boten in de bestaande havens 
is daarom van groot belang.  
 
Aanbeveling 39 a 
Het aantal schepen dat alleen komt passagieren wordt nu niet geregistreerd en er wordt voor het 
enkel passagieren geen liggeld in rekening gebracht. Aanbevolen wordt dit in de toekomst wel te doen 
en hiervoor eventueel een speciaal tarief te hanteren.   
 
Aanbeveling 40 
Aanbevolen wordt de specifieke passantenplaatsen voor Hoorn uit te breiden en door het bureau 
Waterrecreatie Advies een inschatting te laten maken over de hoeveelheid benodigde extra 
passantenplaatsen. In aanmerking komen de Karperkuil en de Vluchthaven. Onderhandeling met de 
WSV Hoorn dient daarom te worden gestart, zodat een uitsterfbeleid kan worden nagestreefd. In 
eerste instantie is de uitbreiding gericht langs het Oostereiland, waardoor extra ligplaatscapaciteit in 
de binnenhaven en buitenhaven beschikbaar komt.  
 
 

4.4.4 De historische schepen 

 
Voor deze categorie schepen wordt in overleg met cultuur en monumentenzorg gekeken naar een 
mogelijkheid deze schepen een zichtbare plek in de haven van Hoorn te bieden. De voorkeur gaat 
hier uit naar een opvallende plek in de binnenwateren van Hoorn (bijvoorbeeld Nieuwendam). 
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Bekend is dat de IJsselmeervisserij de komende tijd sterk terug zal lopen. Dit heeft tot gevolg dat oude 
vissersschepen op de markt komen. De suggestie is gedaan of zo’n boot ingezet kan worden met de 
geschiedenis van de Zuiderzeevisserij en het maken van korte vaartochtjes op het IJsselmeer. Dit is 
onder meer voor de doelgroep gezinnen met kinderen een gewild product.  
 
Aanbeveling 40a 
Aanbevolen wordt uit te werken of een voormalige vissersboot ingezet kan worden voor tochtjes op 
het IJsselmeer.  
 
 

4.5 Beheer van de havens 

 

4.5.1 Inleiding 

 
De doelstellingen van de havens verschillen. De gemeentelijke haven heeft tot doel vooral toeristen 
aan te trekken van buiten Hoorn. De verenigingshavens hebben tot doel het de vaste ligplaatshouders 
naar de zin te maken.   
De liggelden voor de vaste ligplaatshouders van de WSV Hoorn en Stichting Jachthaven zijn landelijk 
gezien de laagste. Ook de havengelden van de gemeentehaven liggen beneden de havengelden in de 
omgeving.  
 
Het tarief van de haven is niet altijd bepalend bij de keuze van een toerist. Het gaat ook om de 
kwaliteit van de haven die wordt ervaren. In Nederland wordt nog te veel aandacht besteed aan de 
realisatie van steigers en kades (hardware), maar te weinig wordt gewerkt vanuit een concept of sfeer 
die mensen moet trekken. Als een haven ontwikkeld is, moet deze zowel voor de “natte” bezoeker als 
de “droge” bezoeker een aantrekkingskracht hebben.  
 
Vaak bestaat de informatie voor watersporters uit nautische informatie, zoals vaarkaarten. Steeds 
meer gaat het om de beleving van de omgeving. De waterrecreant is geïnteresseerd in wat er aan de 
landzijde allemaal te doen is. Mensen gebruiken de boot steeds meer als middel om een gebied te 
verkennen. Hiervoor is marketing van het product in een vroegtijdig stadium noodzakelijk. 
Bedreigingen voor een stadshaven zijn: 
- de stad is onbekend bij de watersporter; 
- de stad heeft door haar verleden een negatief imago; 
- de omgeving van de stadshaven heeft een negatief imago. 
 
Succesfactoren voor de verdere ontwikkeling van een stadshaven: 
- ontwikkel een integraal concept voor de haven; 
- realiseer logische loop- en fietsroutes langs het water. Zorg bovendien voor een visuele verbinding 
tussen binnenstad en stadshaven door spelen met “visuele trekkers” in de zichtlijnen; 
- creëer een optimale bereikbaarheid over het water. Voldoende doorvaartdiepte, maar ook goed op 
elkaar afgestemde bedieningstijden van bruggen. Houdt daarbij rekening met het vaargedrag van 
bezoekers (aankomst- en vertrektijden). Denk daarbij ook aan routemarketing die de haven 
positioneert in een toeristisch aantrekkelijk vaarnetwerk;  
- organiseer activiteiten rond de haven. Dit zorgt voor levendigheid en bekendheid van een gebied en 
zorgt ook voor bezoek buiten de evenementenperiodes;  
- zorg voor voldoende verlichting en een afstemming van veiligheid en een afwisseling van 
levendigheid en rust.   
 
 

4.5.2  Geïnventariseerde knelpunten Hoornse haven  

 
1. Te weinig ligplaatsen in de Binnenhaven van Hoorn (mogelijkheden voor oplossingen liggen in het 
Karperkuilgebied, in de Buitenhaven langs het Julianapark en langs het Oostereiland). 
 
2. De elektriciteitsvoorziening in de gemeentehaven is sterk verouderd, voldoet niet meer aan de 
hedendaagse voorschriften en heeft ook geen registratie van stroomgebruik voor de jachten. De  
capaciteit is onvoldoende. Dit betekent dat naast de vernieuwing van electriciteitskasten ook  
uitbreiding van het aantal nodig is. Het werken met het zogenaamde Sep-key systeem kan de  
gebruiksvriendelijkheid van onze haven aanzienlijk vergroten voor zowel de chartervaart als voor  
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de pleziervaart. Met één sleutel kan een eigenaar van een boot in de deelnemende havens rond  
het IJsselmeer zowel stroom als water betrekken, terwijl de afrekening van kosten voor ieder  
haven afzonderlijk plaatsvindt. Hiermee wordt ook aansluiting geboden met de andere havens  
rond het IJsselmeer die al met dit systeem werken (Enkhuizen, Volendam, Harlingen, Stavoren  
etc. Andere havensteden overwegen het gebruik). 
 
3. De wateren in de havens van Hoorn moeten worden uitgebaggerd. De start is gemaakt en de 
belangrijkste havens voor Hoorn zullen in het voorjaar van 2005 uitgebaggerd zijn. Dit heeft tot gevolg 
dat de gebruiksmogelijkheden van de Karperkuil groter worden en dat er ook kansen zijn voor het 
gebruik van de binnenwateren van Hoorn. Nu kan nog maar tot 35 m. de Karperkuil worden ingevaren 
met een charterboot, vanwege het dichtslibben van de haven.  
 
4. Het Hoofd en de Veermanskade worden heringericht. In deze omgeving moeten ook allerlei 
voorzieningen worden geplaatst ten behoeve van de havengebruikers: 
- een telefooncel; 
- twee perscontainers; 
- openbaar (nacht)toilet in de omgeving van het Houten Hoofd; 
- containers en glasbakken gaan ondergronds; 
- wens tot verbeteren verlichting bij de viskraam; 
 wens tot een seniorenhangplek; 
- een informatiezuil van de VVV; 
- een laad- en losplaats voor de chartervaart (niet alleen voor bagage, maar ook voor bevoorrading 
van de schepen). 
Heel veel moet in een beperkte omgeving en het mag geen afbreuk bieden aan de 
omgevingskwaliteit. De uitstraling van het gebied doet nu armoedig aan. Hier maken de viskraam en 
de patatwinkel ook onderdeel van uit. Plannen voor de herinrichting van het gebied zijn in 
ontwikkeling. Uitvoering wordt gerealiseerd na de restauratie van de hoofdtoren (na augustus 2004).  
 
Aanbeveling 41 
Aanbevolen wordt om Stadsontwikkeling te betrekken bij de planvorming voor de herinrichting van 
Hoofd en Veermanskade, zodat alle voorzieningen die hier moeten komen ook afgestemd worden op 
elkaar en logisch gesitueerd worden, met zo min mogelijk afbreuk aan de omgeving.  
 
5. Voor het toelaten van boten in de Karperkuil van en naar de Doelenkade wordt de Otto’s brug 
opgeknapt. Hiervoor is een krediet en de planning was dit in oktober/november 2003 te laten 
plaatsvinden. De bediening blijft mechanisch. Er zal ook een opstapvoorziening bij de brug komen. 
Voor de bediening van de Otto’s brug moet echter een verordening aangepast worden. Duidelijk moet 
worden voor welke schepen de brug geopend mag worden en welke boten waar mogen liggen. Dit 
moet nader worden uitgewerkt.  
 
6. Het bunkerschip heeft na een lang traject de plek gekregen die het nu heeft. Bij de realisatie van 
extra steigers langs het Oostereiland ligt dit bunkerschip in de weg.  
 
7. De tarieven in de havengeldverordening moeten op termijn worden verhoogd. De tarieven zijn nu 
lager dan havens in de omgeving van Hoorn. Verhoging van de haventarieven moet gelijk op gaan 
met een beter voorzieningenniveau in de haven van Hoorn. De investering gaat dus voor de baat uit. 
De tarieven zijn inmiddels met 3% verhoogd, vanwege het bunkerschip.  
 
8. De gevolgen van de uitwerking van het veiligheidsplan en het calamiteitenplan van de brandweer in 
de haven zullen invloed hebben op de faciliteiten en de capaciteit in de havens.  
 
9. Hoorn heeft een kwalitatief wel schoon, maar armoedig uitziend haventoiletgebouw in de 
Binnenhaven. Het is de bedoeling dat het opstellen van een onderhoudsplanning gecentraliseerd 
wordt vanuit het Concern, afdeling Kwaliteit. Stadstoezicht is verantwoordelijk voor toezicht in het 
toiletgebouw aan de Mallegomsteeg. Het beheer valt onder facilitaire zaken.  
Over enkele jaren loopt het huurcontract af. Geadviseerd wordt om in de periode hiernaartoe uit te 
zien naar een ander en kwalitatief beter haventoiletgebouw.  
 
10. De openingstijden voor het haventoiletgebouw moeten worden uitgebreid. Inmiddels vindt in de 
belangrijke toeristenperiodes uitbreiding plaats tijdens de middaguren.  



toerismenota december 2004  “Op jacht naar de schat”  47 

 
11. De kwaliteit van het havengebouw en de omgeving moet worden verbeterd. De inrichting van het 
gebouw ziet er slecht uit. De charme van de haven van Hoorn is dat nog met een ronde langs de 
boten het liggeld wordt geïnd. 
 
12. De kwaliteit van de omgeving – de viskraam op ’t Hoofd en de snackbar richting Oostereiland 
hebben geen uitstraling. Hiervoor zou een andere plek moeten worden gevonden.  
 
13. Bezoekers van de haven zijn weinig tot niet bekend met toeristische informatie, winkels, 
restaurants en evenementen in de stad. Naast behoefte aan deze informatie is er behoefte aan een 
nieuwsbrief. In 2004 is voor het eerst een havenfolder en een activiteitenbrochure (de Hoorn  Agenda) 
verschenen die de bezoekers aan Hoorn informeren over regels in de haven en de toeristische 
producten. 
 
14. Het vervoer van passagiers en bagage van en naar de charterschepen is nu opgelost op het 
Visserseiland. Dit is alleen voor bussen een oplossing en niet voor de individuele passagier. Vanuit 
verkeerstechnisch oogpunt wil Hoorn deze klanten eigenlijk niet via het Keern de stad in hebben. Toch 
lijkt er vooralsnog geen alternatief. Voor de toekomst moet gekeken worden naar een betere locatie. 
De betrokken vertegenwoordigers van de chartervaart zijn tot nu toe niet gelukkig met geboden en 
onderzochte alternatieven.  
 
15. Door de ontwikkeling van de Schelphoek moet bekeken worden welke doelen de bestaande 
havens van Hoorn zouden kunnen bereiken. Is het mogelijk om vaste ligplaatshouders te bewegen 
naar de Schelphoek te verplaatsen, zodat meer plek vrijkomt voor passantenplaatsen. Het gaat hier 
vooral om de medewerking van de WSV Hoorn. Juridisch is het zeer moeilijk realiseerbaar om de 
vereniging te verplichten te vertrekken. Vrijwillige verhuizing zal aan de orde moeten komen. Tevens is 
het van belang te weten in hoeverre rond het WSV terrein de openbaarheid terug kan keren. Nu staat 
er een hek en houdt de toegang op.  
 
16. De chartervaart is zich aan het professionaliseren. Er is vraag naar kwalitatief beter toegeruste 
schepen. Voor de havens betekent dit een voorzieningenniveau van goede laad- en losmogelijkheden, 
voldoende watertappunten, stroomaansluitingen, afvoer van huisvuil, vuil water, bilgewater, 
afgewerkte olie en de bewaking van de parkeerterreinen. Uit kwaliteits-, maar ook uit 
veiligheidsoverwegingen wil men niet meer met grote aantallen schepen naast elkaar liggen; 3 tot 4 
rijen naast elkaar is acceptabel.  
 
17. Voordelen van het Naviduct in Enkhuizen worden al ervaren. De druk op de Hoornse haven wordt 
hierdoor groter. Dit vraagt om extra ligcapaciteit. 
 
Inmiddels is een preventief veiligheidsplan voor de haven verschenen. Hierin worden tal van 
maatregelen voorgesteld om de veiligheid in de haven te waarborgen.  
 
Aanbeveling 42 
De genoemde punten met betrekking tot de verbetering in het beheer van de haven in hoofdstuk 4.5.2 
nader uitwerken inclusief de omgeving rond het Houten Hoofd. 
 
Aanbeveling 43 
In de haven van Hoorn in het zomerseizoen van 2005 een tevredenheidsonderzoek te doen onder de 
gebruikers van de haven (de bezoekers die gebruik maken van een passantenplek in de Grashaven 
en de individuele bezoekers die in de gemeentehaven liggen). Aanbevolen wordt om in dit onderzoek 
ook de ervaringen van de droge bezoeker aan de haven mee te nemen. 
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HOOFDSTUK 5 DE MOGELIJKHEDEN VOOR PRODUCTONTWIKKELING 
 

5.1 Inleiding 

 
Onder de productontwikkeling verstaan we het tot stand brengen van een samengesteld product, 
waardoor voorwaarden optimaal zijn om een bezoek te brengen aan Hoorn en hier enkele dagen te 
kunnen verblijven.  
Productontwikkeling bestaat uit fysieke en niet-fysieke ontwikkeling. Voorbeelden van fysieke 
producten zijn het plaatsen van informatiezuilen of het aanleggen van extra steigers of andere 
voorzieningen in de haven. Voorbeelden van niet-fysieke producten zijn stadswandelingen, 
tentoonstellingen, evenementen etc.  
De uiteindelijke folder of brochure is dan weer een fysiek product, maar dit valt onder het thema 
promotie.  
 
In de nota worden vele aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de productontwikkeling. 
Deze zijn in een apart overzicht van aanbevelingen terug te vinden en zijn daar gerangschikt op 
nummer en op thema. 
 
Productontwikkeling wordt afgestemd op: 
- wat is het definitief gekozen ambitieniveau (zie hoofdstuk 2.4.2); 
- welke trends en ontwikkelingen doen zich binnen het toerisme voor die voor Hoorn van belang zijn 
(zie hoofdstuk 2.4.5); 
- wat zijn de doelgroepen waarop Hoorn zich richt (zie hoofdstuk 2.4.6). 
 
Bij de productontwikkeling wordt uitgegaan van de geadviseerde keuzes over de bovengenoemde 
items in hoofdstuk 2.4. 
Daarnaast is het voor de productontwikkeling in de stad van belang om te weten welke beleidskeuzes 
gemaakt worden voor de binnenstad als geheel (b.v. t.a.v. detailhandel, wonen, werken, 
stedenbouwkundige ontwikkelingen, verkeer, de keuzes voor het bestemmingsplan etc.).  
 
Om voor de toerismenota geen tijd te verliezen en voort te kunnen met de voorbereiding van het 
seizoen 2005 (uiterlijk te starten begin oktober 2004) is uitgegaan van fysieke productontwikkeling in 
die gebieden die voor andere beleidsterreinen dan toerisme van minder groot belang zijn. Het gaat 
hier met name om de verdere ontwikkeling van het havengebied. Daarnaast worden de niet-fysieke 
zaken (thema's, tentoonstellingen, evenementen etc.) uitgewerkt.  
 
Aanbeveling 44a 
Aanbevolen wordt om in september 2004 te starten met de uitvoering van de toerismenota volgens 
een gestelde prioritering, om te zorgen dat in december 2004 gestart kan worden met de 
promotieactiviteiten voor 2005. 
 
 

5.2 De consumentenontwikkelingen 

 

5.2.1 De basisbehoeften voor de toekomst (uit Beleef Holland) 

 
Als basisbehoeften voor de toekomst worden de volgende punten aangedragen: 
-een toenemende behoefte aan intensivering; mensen willen zaken intenser meemaken en zoeken 
naar steeds extremere belevenissen. Intensivering houdt ook in dat het aanbod veel persoonlijker zal 
moeten worden gemaakt. Belevenissen zijn n.l. pas intensief als ze persoonlijker zijn gemaakt; 
-de vraag naar simplificering zal enorm zijn. Mensen moeten in onze maatschappij steeds meer zelf 
doen en regelen. De consument zoekt als antwoord naar bezuinigingsstrategieën om de hoeveelheid 
tijd en geld die men niet gebruikt voor kernactiviteiten te reduceren; 
-duurzaamheid staat als thema definitief op de kaart. De toeristische en zakelijke reismarkt zal in het 
centrum van deze ontwikkelingen staan. Er zal een toenemend verzet zijn tegen de “druk” die de 
branche met zich meebrengt op de infrastructuur, de leefbaarheid van de woonomgeving etc. De 
toeristische markt moet zich als geen ander realiseren dat haar product ook juist gebaat is bij een 
duurzame en leefbare omgeving; 
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-gezond (lees jong) blijven zal een onderwerp zijn waar een toenemend deel van onze vrije tijd aan op 
gaat. Dit biedt de toeristische en zakelijke reismarkt enorme kansen zeker gezien onze reputatie als 
gezond en proper volk.  
 
Afgeleid hiervan zijn de basisbehoeften in de ontspanning in de toekomst: 
-passief meemaken: dit is de klassieke vorm van ontspannen; theater, bioscoop, passief sport kijken 
etc. Al deze vormen worden steeds persoonlijker en actiever, ze gaan steeds meer richting 
ontsnappen; 
-ontsnappen: dit is in een andere wereld stappen, er even uit zijn. Kenmerkend hierbij is dat men zelf 
deelneemt en dat er een hoge mate van participatie is. Men wil het ondergaan. Variërend van een 
dagje funshoppen, een weekendje weg met rust en ruimte tot bungee jumpen of een dance 
experience; 
-spelend leren: men wil er iets van opsteken. Het accent ligt op actieve deelname en belevenis. 
Cursussen tijdens vakantie: beeldhouwen, bloemschikken etc. Het aanbod is nog niet zo groot maar 
de behoefte blijkt aanwezig. Denk daarbij aan gezinnen met jonge kinderen, maar ook aan 50 
plussers die relatief veel tijd hebben;  
-verwonderen: een vorm van ontspanning waarbij schoonheid centraal staat. Dit kan de natuur 
ontdekken zijn, maar ook musea, architectuur, modeshows etc. Bij verwondering gaat men op in de 
omgeving maar levert men zelf geen actieve bijdrage.  
 
De trendmatige ontwikkeling is steeds meer naar een beleveniseconomie en een 
ontplooiingseconomie. Een combinatie van ontspanning en inspanning raakt in de toekomst steeds 
meer onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De trend naar beleving werd eind 2003 gevolgd door de 
een specificatie “geluk”. Het gaat hierbij vooral om de “quality of life”-aspecten. 
 
 

5.2.2 Toeristische onderwerpen voor de toekomst 

 
De voor Nederland onderscheiden toeristische onderwerpen zijn: 
-kunst en cultuur; 
-Amsterdam Plus; 
-Nederland Waterland; 
-kust en zee; 
-attracties; 
-natuur en recreatie. 
 
Vooral de binnenlandse recreant maakt gebruik van natuur en recreatie, attracties en kust en zee. Dit 
is identiteitsneutraal aanbod (kopieerbaar). Nederland Waterland, Amsterdam Plus en kunst en cultuur 
zijn vooral van belang voor de inkomende toerist (dat wil zeggen vanuit verder gelegen afstand). Het 
gaat hier om identiteitsversterkende items (uniek voor de stad). 
De top 6 van de Nederlandse dagrecreatie bestaat uit wandelen (43%), fietsen (42%), stadje 
bezoeken (33%), attractiepark (20%), museumbezoek (19%) en dierentuin (17%) (bron ANWB). 
 
Nederland heeft veel te bieden, maar verliest op het gebied van kunst, cultuur en historie terrein. De 
cultuurtoerist geeft een steeds lagere waardering aan het huidige aanbod, onder andere vanwege de 
kwaliteit van de musea, verouderd aanbod en weinig vernieuwing. Steden gaan steeds meer op elkaar 
lijken, waardoor het unieke aanbod van wezenlijk belang wordt. 
 
Landelijk benadrukt men verder het ontwikkelen van symbio’s. Een symbio is een samengesteld 
product dat op meerdere ontspanningsbehoeften inspeelt (bijvoorbeeld een cursus schilderen in het 
Westfries museum in combinatie met een lezing over de VOC in één product inbouwen). De 
consument vraagt symbio’s, waarmee hij in korte tijd verschillende zaken beleeft. De kunst is om deze 
vraag te vertalen naar Hoornse schaal en aanbod.  
 
 

5.3 Thematische benadering van de stad 

 

5.3.1 De “brand” van Hoorn 
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Bij de thematische benadering van de stad wordt gekeken naar de kracht van de stad. Landelijk is de 
aanbeveling te focussen op de vernieuwing van identiteitsversterkende thema’s.  Deze versterken het 
onderscheidend vermogen en zorgen voor een sterkere aantrekkingskracht. Primair zal de aandacht 
uit moeten gaan naar kunst, cultuur en historie, Amsterdam Plus, Nederland Waterland en kust en 
zee.  
Hoorn kan op deze landelijke thema's prima inspelen. De combinatie van water, cultureel verleden en 
heden zijn de ingrediënten die in de productontwikkeling met elkaar verweven moeten zijn. Dit moet 
gevat worden in één titel voor de stad, waaronder de productontwikkeling plaatsvindt.  
 
 

5.3.2 Thema’s die voor één jaar worden gekozen 

 
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft in opvolging van het VOC-jaar besloten 
om meer te gaan werken met jaarlijkse thema’s, waarvoor op lokale schaal producten kunnen worden 
ontwikkeld die vervolgens door dit bureau in het binnen- en buitenland worden gepromoot.  
Voor 2004 is het thema architectuur, voor 2005 is het themajaar water (o.a. Sail) en in 2006 is het 
thema Rembrandt 400 jaar.  
Het voordeel van deelnemen aan deze thema’s is dat een duidelijke lijn kan worden uitgezet bij de 
productontwikkeling. Ook voor de promotie op landelijke schaal is aanhaken op een thema van 
strategisch belang.  
Het nadeel is dat de stad minder gemakkelijk een onderscheidend vermogen heeft, omdat andere 
steden ook op het landelijke thema inspelen. Bij de productontwikkeling is het van belang om origineel 
te zijn en niet te doen wat anderen ook doen.  
 
Sinds het VOC-jaar werkt ook Hoorn met een thema per jaar. In 2003 was dit “Zuiderzeeballade” en 
voor 2004 is dit “Vreemde verzamelingen”. Beide thema’s hangen onder de titel “Hoorn, Schatkamer 
van de VOC” en zijn daarmee cultuurhistorisch gerelateerd. Deze slogan wordt voor het toerisme 
gehanteerd, zolang er voor de stad nog geen “brand” is bepaald. De thema’s komen vooral tot uiting 
tijdens de diverse evenementen en tentoonstellingen in het toeristenseizoen (bij de Stadsfeesten was 
bijvoorbeeld een verzameling draaiorgels in Hoorn). 
Gericht op de kleinere schaal kan een eigen thema aanvullend op een landelijk thema goed werken, 
maar is dan gericht op een andere doelgroep (binnenlandse bezoekers). 
 
In 2007 heeft Hoorn 650 jaar stadsrechten. Dit is sowieso een belangrijk thema voor het toerisme in 
dat jaar.  
 
De kunst is om een goede mix te vinden tussen landelijke en regionale thema's. Dat het kiezen van 
een thema werkt, is in de afgelopen drie jaren gebleken. Vooral in de promotie moet deze thematiek 
veel nadrukkelijker over het voetlicht komen.  
 
Aanbeveling 44b 
Blijven werken met een toeristisch jaarthema en in ieder geval participeren in het landelijke thema, 
voor zover de stad hiertoe de mogelijkheden biedt. Aanbevolen wordt het thema water voor 2005 snel 
op te pakken.  
 
 

5.4 Behoeftepeiling nieuwe producten Hoorn 

 

5.4.1 Koppeling van bestaande producten 

 
Naast de aanbevelingen die zijn gedaan bij de beschrijving en benodigde ontwikkelingen van de 
huidige fysieke situatie van de stad, inclusief de haven, is de behoefte gepeild naar nieuwe producten 
voor Hoorn. Gebleken is dat men nauwelijks behoefte heeft aan nieuwe producten, maar dat het er 
veel meer om gaat ervoor te zorgen dat producten worden vernieuwd en/of aangevuld en beter op 
elkaar worden afgestemd en gekoppeld, waardoor de kwaliteit in grote mate kan worden verbeterd.  
In Delft heeft men de individualisering en de koppeling van producten opgepakt door een brochure 
samen te stellen met alle mogelijke activiteiten die in Delft en omstreken te doen zijn. Hieraan zijn 
mogelijke arrangementen toegevoegd en is tevens de koppeling van activiteiten per individu vrij 
gelaten. 
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5.4.2 Gewenste nieuwe producten vanuit de markt 

 
Daarnaast zijn wensen geuit die in de markt als behoefte naar voren komen: 
 
Activiteiten voor kinderen 
Nu al constateert de VVV dat er behoefte is aan diverse activiteiten voor kinderen. Wanneer ingezet 
wordt op het uitgesproken ambitieniveau en toeristengroepen betekent dit dat nog sterker behoefte zal 
ontstaan naar kinderactiviteiten. In Hoorn zijn diverse voorzieningen waarmee een programma kan 
worden samengesteld, zo is gebleken in de inventarisatie van toeristische producten.  
 
Informatiezuilen 
Informatiezuilen van de VVV komen qua uitstraling overeen met de pinautomaten van banken. In deze 
informatiezuilen kan men VVV-informatie opvragen op een scherm. Vanwege vandalisme is de VVV er 
niet toe overgegaan om printmogelijkheden te bieden. Het beperkt zich dus tot een opvraagfunctie. 
Een besluit op de informatiezuilen is inmiddels genomen en zal resulteren in een informatiezuil aan de 
buitenzijde van de VVV-winkel en een informatiezuil in het havengebied van Hoorn. Gezocht wordt 
naar een goede plek in het havengebied. 
 
Een overzichtskaart met toeristische info 
Ook is gevraagd naar een kaart, waarop in één oogopslag te zien is wat voor activiteiten waar te 
beleven zijn.  
 
Hotelmap 
Als idee vanuit de markt is de hotelmap gepresenteerd. Het gaat om een map die op elke hotelkamer 
klaar ligt en waarin men over de belangrijkste bezienswaardigheden en activiteiten kan lezen. De map 
moet de hotelgasten niet alleen informeren, maar vooral stimuleren om de stad in te gaan en die te 
ontdekken. Beoogd effect is dat de bezoekers dan eerder geneigd zijn nog eens in de stad terug te 
keren.  
 
 

5.4.3 Gewenste nieuwe producten vanuit de gemeente (ambtelijk) 

 
Plek waar "het verhaal van Hoorn" kan worden getoond 
Vanuit de gemeente is aangegeven dat behoefte bestaat aan een plek waar het “Verhaal van Hoorn” 
kan worden uitgebeeld en neergelegd. Hoorn beschikt over zeer vele producten, waarvan de 
bezoeker aan Hoorn het bestaan niet of nauwelijks weet, maar het ook nergens terug kan vinden. In 
2001 is er een seminar georganiseerd over toerisme in Hoorn waar professor Go van de 
Erasmusuniversiteit in Rotterdam discussieleider was. “Vertel het verhaal van Hoorn aan de 
bezoekers van de stad en zorg ervoor dat mensen hiermee in aanraking komen”, was de boodschap 
van de dag. De beleving van Hoorn in een korte tijd zorgt ook voor de mogelijkheid om een combinatie 
in product te kunnen samenstellen tussen deze plek en andere plekken in Hoorn, die men vervolgens 
kan bezoeken.  
In de serie van producten wordt gedacht aan kort filmmateriaal, boeken en gedichten van Hoornse 
schrijvers/dichters, archeologische vondsten, kunstenaars van Hoorn, het verhaal van de 
Scheepsjongens van Bontekoe, het VOC-verleden, de Kaap Hoorn Vaarders, de historische boten 
etc.  
Keuze hiervoor betekent een service aan de bezoeker van Hoorn, maar biedt de mogelijkheid tot een 
betere verkoop van het product Hoorn als totaal en diverse concrete Hoornse producten (boeken, 
kunstwerken, souvenirs, VVV-producten etc.). 
 
Het is van belang om bij een dergelijke ontwikkeling de VVV nadrukkelijk te betrekken. Voor de locatie 
wordt gekeken naar het Oostereiland, maar het kan ook op een andere, voor de recreatieve bezoeker 
aan de stad, logische locatie liggen.  
 
Het verhaal van Hoorn zou moeten gaan over: 
 
- het VOC verleden; 
 
- de Scheepsjongens van Bontekoe; 
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- de bloemen in de omgeving van Hoorn. 
De omgeving van Hoorn is rijk aan bloementeelt. In de periode april en mei komen zeer vele toeristen 
naar het gebied om de tulpenvelden te bekijken. In de zomer ligt in Hoorn altijd het Begoniatapijt.  
 
Het intraweb 
Omdat het toeristisch product geen statisch geheel vormt, is van groot belang dat er een intraweb 
wordt ontwikkeld waarbinnen het toeristisch product is opgenomen en op basis waarvan men een 
eigen keuze kan samenstellen. Dit actieve systeem moet bijgehouden worden in verband met de 
aansluiting op het aanbod. De producten moeten op kwaliteit worden beoordeeld voordat ze op 
intraweb worden geplaatst. Ook is het nodig om dit aanbod in een fysiek product (een gids) neer te 
leggen, zodat aan zowel groepen (bij boekingen) als bij individuele toeristen duidelijk wordt gemaakt 
welke keuzes gemaakt kunnen worden voor een dagje en/of shortbreak in Hoorn (en als het om 
fietsen en wandelen gaat de omstreken). 
 
Funshoppen 
Funshoppen is voor de detailhandel een heel belangrijke inkomstenbron gebleken. Zowel het 
individueel bezoekersonderzoek van Hoorn als het Continu Vakantie Onderzoek wijzen uit dat in 
Hoorn in relatie tot andere steden veel geld wordt uitgegeven aan funshoppen en dat dit de 
belangrijkste activiteit is voor toeristen. Het is daarom van belang bij de productontwikkeling bij dit 
gegeven stil te staan en ook een relatie te zoeken met gezellige kleine winkeltjes die van toegevoegde 
waarde zijn op het toeristisch aanbod. Al eerder is geprobeerd om naast de producten “Wandelen 
tussen de monumenten” en “de VOC-wandeling” een “Winkelen tussen de monumenten” uit te geven. 
Gebleken is dat de individuele wandelroutes voorzien in een grote behoefte.  
 
Zondagopenstelling 
In de praktijk blijkt de zondagopenstelling van de binnenstad gekoppeld aan een evenement, een 
aanvullend programma in de horeca of een markt, een geslaagde formule. In Hoorn is een aantal 
Superkoopzondagen aangewezen, waarop vrijwel alle winkels open zijn en waarbij ook een markt is 
en vaak een nevenprogramma bestaat. Er is echter behoefte aan duidelijke communicatie over de 
openstellingsdag. Nu wordt ieder jaar alles apart gecommuniceerd, terwijl bij een vaste dag in de 
maand een veel natuurlijker geheel ontstaat. Met een vaste dag in de maand kan ook toeristisch 
gemakkelijker worden ingespeeld.   
Kiezen voor een vaste dag in de maand betekent dat het belangrijk is om een weekend vóór Alkmaar 
te gaan zitten. In Alkmaar heeft men de koopzondagen altijd op de eerste zondag van de maand. 
Daarom zou Hoorn op de laatste zondag van de maand moeten gaan zitten. Daarnaast speelt bij de 
vaststelling van een dag de datum waarop salaris wordt ontvangen een rol. 
 
Aanbeveling 45 
Uitwerken van de aangegeven behoeften aan fietsroutes en activiteiten voor kinderen. Aanbevolen 
wordt om aan de fietsroutes ook het skeeleren en het inline-skaten te koppelen. Het maken van een 
kaart waarop de activiteiten van de stad staan wordt gekoppeld aan de aanbevelingen met betrekking 
tot de toeristische bewegwijzering.  
 
Aanbeveling 46 
Aanbevolen wordt het idee van de hotelmap mee te nemen in de totale productontwikkelingslijn voor 
Hoorn.  
 
Aanbeveling 47 
Aanbevolen wordt een locatie te vinden waar het “Verhaal van Hoorn” kan worden verteld, door middel 
van film en andere fysieke producten.  
 
 
 
 
 
 

5.5 De aanpak om tot productontwikkeling te komen 
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Bij de fysieke ontwikkelingen van de stad die betrekking hebben op het bevorderen van het toerisme 
is sprake van een voorwaardenscheppende rol voor de overheid. Voor de realisatie draagt de 
gemeente vaak de gehele verantwoordelijkheid.  
Bij de niet-fysieke productontwikkeling is steeds opnieuw de vraag aan de orde wie voor welk 
onderdeel verantwoordelijk is; de overheid of het (toeristisch) bedrijfsleven. Beide partijen spelen 
hierbij een nadrukkelijke rol. Daar waar het de ondernemer gaat om een direct economisch belang, 
gaat het bij de overheid om het algemeen belang van Hoorn als aantrekkelijke stad om te recreëren 
en te verblijven, waardoor de werkgelegenheid wordt bevorderd en het economisch functioneren van 
de stad positief wordt beïnvloed. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Om het bestaande product te verbeteren en te koppelen tot een samengesteld product is vooral een 
rol weggelegd voor het bedrijfsleven zelf. Zij zal de medewerking inhoudelijk en financieel moeten 
leveren, om te zorgen voor de verbetering van het product. Het gaat hier in hoofdzaak om 
samenwerking tussen de detailhandel, horeca (waaronder specifiek de hotels en daghoreca), het 
toeristisch bedrijfsleven, de musea, de VVV’s en de Gouden Cirkel.  
Evenals het bedrijfsleven heeft de gemeente er alle belang bij dat dit gecoördineerd gebeurt. Het 
binnenstadsmanagement kan een drager zijn voor het totaal. Het gaat hier echter om een specialisme, 
dat in een aparte werkgroep moet worden uitgewerkt.  
De aanbeveling wordt gedaan om een werkgroep op te richten en in aanwezigheid van deze 
werkgroep een grote bijeenkomst te organiseren met die individuele bedrijven die een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan een goed samengesteld product. In dit verband wordt een korte inventarisatie 
gehouden onder alle bedrijven die het aangaat of zij een bijdrage zouden kunnen leveren voor het 
toerisme in Hoorn.  
 
Aanbeveling 48 
Met gebruikmaking van een deskundig bureau vaststellen langs welke lijnen productontwikkeling zou 
moeten plaatsvinden en wanneer met welke promotie rekening moet worden gehouden. Hierbij moet 
het funshoppen als belangrijke toeristische activiteit worden betrokken.  
 
Aanbeveling 49 
In overleg met bureau informatisering onderzoeken hoe een intraweb op te zetten en onderzoeken of 
de VVV in het bijhouden van het systeem een rol kan vervullen. 
 
Aanbeveling 50 
Aanbevolen wordt om onder het binnenstadsmanagement een werkgroep toerisme te benoemen, 
waarin de gemeente Hoorn, de detailhandel, de horeca w.o hotels, VVV, musea en galeries 
participeren en die (tijdelijk onder leiding van een extern deskundige) divers aanbod bij elkaar brengt 
tot een samengesteld product. 
 
Aanbeveling 51 
Aanbevolen wordt om een grote werksessie te houden in aanwezigheid van een extern deskundige 
om te bereiken dat met het bedrijfsleven wegen worden gevonden die leiden tot een goed 
samengesteld product voor Hoorn gericht op de diverse doelgroepen.  
 
Aanbeveling 52 
In overleg met de Museum Stoomtram tot nadere productontwikkeling voor Hoorn komen.  
 
 

5.6 Evenementenbeleid 

 

5.6.1 Inleiding 

 
In het Kwaliteitsplan voor de binnenstad staat aangegeven dat men streeft naar het instellen van een 
toeristisch overleg dat in samenwerking met de belanghebbenden een evenementenbeleid in Hoorn 
ontwikkelt. Het toeristisch overleg zou zich moeten richten op het initiëren en stimuleren van één of 
twee bovenregionale evenementen die de gemeente een landelijke uitstraling en naamsbekendheid 
geven.  
 
In vervolg hierop is gestart met het Toeristisch Platform, bewust ingevuld met personen die geen 
directe relatie hadden met de toeristische markt. Na enige tijd heeft deze club de opdracht 
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teruggegeven aan de gemeente met de uitspraak dat er behoefte bestaat aan een toeristisch 
coördinator voor de binnenstad. De profielschets van het Toeristisch Platform werd in deze functie 
ondergebracht. Een toeristisch coördinator is er niet gekomen. 
 
Vervolgens is in het kader van het VOC-jaar een evenementenplatform opgezet. Enkele mensen uit 
het Toeristisch Platform, betrokken evenementenorganisatoren, culturele instellingen en bedrijfsleven 
zijn bij elkaar gebracht om de evenementen in het VOC-jaar op elkaar af te stemmen. Deze groep 
wilde graag in stand blijven na het VOC-jaar om te zorgen voor een betere toeristische afstemming.  
Deze groep functioneert onder de naam Schatkameroverleg waarbinnen de toeristische evenementen 
op elkaar worden afgestemd. In de toerismenota moet een definitieve afspraak worden gemaakt over 
de toeristische coördinatie waaronder evenementen.  
 
 

5.6.2 Wat is een evenement (economische definitie) 

 
Een evenement is een publiekstoegankelijke, speciaal georganiseerde gebeurtenis, gericht op 
vermaak, van tijdelijke aard, die van lokale, regionale of landelijke betekenis kan zijn en die 
georganiseerd wordt voor een relatief groot aantal bezoekers.  
 
 

5.6.3 De rol van evenementen in een stad 

 
Uit de nota “Beleef Holland” van het NBTC (2003) blijkt dat na een aantal jaren van sterke groei de 
evenementenmarkt zich nu stabiliseert. Met gemiddeld zo’n negen evenementen per dag zijn 
evenementen een belangrijke toeristische bestemming geworden voor Nederland.  
Uit de resultaten van het Continu Vakantie Onderzoek blijkt dat de bezoekers aan Hoorn niet specifiek 
voor een evenement naar Hoorn komen, terwijl dat in andere steden, waaronder Deventer, wel 
gebeurt. Hieruit blijkt dat Hoorn nog geen evenement heeft dat een grote landelijke uitstraling heeft. 
De onbekendheid met evenementen in Hoorn heeft ook te maken met het gebrek aan promotie op 
bovenregionale schaal. 
 
Een bezoek aan een evenement is vaak de eerste kennismaking met een stad. Dit leidt vaak tot een 
herhalingsbezoek aan de stad. Dit betekent inkomsten voor de stad en voor de ondernemers. Er zit 
vaak een commercieel belang aan een evenement, maar het heeft ook in belangrijke mate te maken 
met stadspromotie. De stad wordt door een landelijk bekend evenement op de kaart gezet. Denk aan 
de boekenmarkt in Deventer of het sinterklaashuis in Dordrecht.  
Het belang van goede evenementen in de stad is aangetoond, de wijze waarop dit georganiseerd 
wordt is echter zeer verschillend. Dit blijkt uit een onderzoek van het NBTC van 2002. Tal van 
mogelijkheden blijken te bestaan: een evenementenbureau gekoppeld aan de VVV, een speciaal 
bureau voor stadspromotie en evenementen, ondersteuning door de gemeente etcetera.  
 
 

5.6.4 Het huidige evenementenbeleid voor Hoorn (beleidsregels voor evenementen) 

 
In april 2004 heeft het college de beleidsregels voor evenementen in de gemeente Hoorn vastgesteld. 
Dit gaat in op het juridisch kader voor evenementen in Hoorn in opvolging van het traject “Geluid in de 
horeca”. Naast de rubricering in categorieën qua geluid en het beleid dat in het kader van de 
openbare orde is geformuleerd, is het van belang om een inhoudelijk evenementenbeleid vast te 
stellen. Daarom is in de beleidsregels voor evenementen aangegeven dat het inhoudelijk 
evenementenbeleid nader uitgewerkt wordt in de toerismenota.  
 
Het juridisch kader is belangrijk en bepaalt in belangrijke mate het al dan niet toestaan van 
evenementen. Naast het juridisch belang moet het beleid gericht zijn op het versterken en ontwikkelen 
en het benutten van kansen: economisch, cultureel en toeristisch-recreatief.  
 
Voor deze nota is een inventarisatie gemaakt onderscheiden in sportieve, toeristische, sociale, kunst-
en cultuurinhoudelijke en economische evenementen. Hieruit blijkt dat er tal van initiatieven zijn die 
Hoorn moet koesteren, maar ook beter in samenhang moet brengen en beter moet uitdragen. Voor 
2004 is voor de eerste maal de Hoorn Agenda verschenen, waarin het totale aanbod van toeristisch 
vermaak is opgenomen (evenementen, tentoonstellingen, theateraanbod etcetera). 
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5.6.5 Wat is de doelstelling die Hoorn nastreeft 

 
Evenementen zijn een middel om het ambitieniveau van de stad uit te dragen en te realiseren.  
Doelstellingen zijn: 
-versterken van de levendigheid van de binnenstad. Binnensteden hebben vanuit de gezichtspunten 
wonen, werken, winkelen en recreëren een specifieke functie; 
-verlengen van de verblijfsduur van een bezoeker en (dus) het verhogen van de bestedingen in de 
stad. Met andere woorden vergroting van de spin-off van een evenement; 
-het trekken van bezoekers naar de stad, waardoor kennis gemaakt wordt met de stad Hoorn. 
Bezoekers van evenementen worden uitgenodigd ook andere aspecten van de stad te bekijken en te 
bezoeken, zoals winkels, horeca en cultuurhistorisch erfgoed; 
-de evenementen hebben een bepaalde samenhang tot elkaar. Clustering van evenementen tot een 
tiendaagse is een specifieke doelstelling. Dit blijkt te werken en draagt bij aan de tweede en derde 
doelstelling. 
 
 
Op welke evenementen zet Hoorn in voor de toekomst 
 
De toeristische evenementen waarop Hoorn zich (naast de kermis) richt, hebben een relatie met 
cultuurhistorie, met hedendaagse cultuur of met water. Daarnaast verdienen die sportevenementen 
aandacht die tegemoet komen aan de bovengenoemde doelstellingen. De evenementen spelen in op 
de voor Hoorn gestelde thema’s (dit kan een landelijk, een regionaal of een lokaal thema zijn). De 
evenementen waar Hoorn zich extra voor inspant in de komende jaren zijn: 
 
1. Hoorn Oude Muziek Nu 
Dit amateurfestival heeft een hoge kwaliteit, maar is gericht op een specifiek geïnteresseerd publiek. 
Hierdoor zal het festival naar alle waarschijnlijkheid beperkt van omvang blijven. Het kan alleen breder 
toegankelijk worden als ook op straat vele activiteiten binnen dit thema gaan plaatsvinden, of als 
koppeling met andere activiteiten binnen het thema plaatsvindt. Onduidelijk is of de organisatoren hier 
ook iets voor voelen. Dit moet worden onderzocht. 
 
2. Stadsfeesten 
Dit is een breed publieksevenement, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de inzet van 
culturele instellingen en clubs in de stad. De organisatie heeft onlangs besloten dat zij de 
aantrekkingskracht tot het evenement landelijk wil maken, door ook de landelijke publiciteit te zoeken. 
Toeristisch gezien is dit evenement van grote waarde voor de stad. Het heeft de potentie in zich om uit 
te groeien naar een topic met bovenregionale uitstraling. 
 
3. Drie paardendagen: ponyparade, dag van het paard en de korte baan draverij 
De ponyparade en de dag van het paard doen het in combinatie met de themamarkten van de 
Stichting Stad Hoorn goed. De korte baan draverij is het minst gewaardeerde evenement in het 
onlangs gehouden toeristisch onderzoek.  
De ponyparade en de dag van het paard zijn evenementen gericht op gezinnen met kinderen. Daarom 
zijn ze van essentieel belang in het toeristisch beleid. Het zijn twee evenementen die in omvang 
kunnen uitbreiden. In 2004 wordt voor het eerst gewerkt met één organisatiebureau die zowel de 
themamarkt van SSH als de paardendagen opzet. Dit moet leiden tot een beter geheel. Wanneer het 
evenement goed staat, biedt het kansen om meer toeristen naar Hoorn te trekken.  
De korte baan draverij is een dilemma. In de gehele regio, zo ook in Hoorn, is de korte baan draverij 
een evenement vanuit de verre historie. Dit evenement scoort laag bij de toeristen, omdat zij geen 
enkele binding hebben met het thema. Een keuze moet worden gemaakt in de voortzetting van dit 
evenement. Het is toeristisch niet van meerwaarde.  
 
4. De themamarkten van Stichting Stad Hoorn 
De themamarkten zijn in het toeristenseizoen heel belangrijk om bezoekers naar Hoorn te trekken. 
Discussie is nodig over de plaats waar de markt is opgesteld, in relatie tot de algemene beleidskeuzes 
voor de binnenstad.  
 
5. De voorjaarsmarkt en de najaarsmarkt 
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Deze markten worden door de gemeente Hoorn georganiseerd en zijn zeer traditioneel van aard. Het 
zijn vooral markten met een regionale uitstraling van oudsher. In het bezoekersonderzoek van het 
NIPO is naar voren gekomen dat men behoefte heeft aan vernieuwing van de markt. Vernieuwing en 
uitbreiding stuit op een capaciteitsprobleem bij de organisatoren. Hiervoor zal aandacht moeten zijn.  
Ook hier moet nader worden stilgestaan bij de locatie van de markt in relatie tot de algemene visie 
voor de binnenstad. 
 
6. Uitbouwen Begoniatapijt 
Het Begoniatapijt wordt in de hiervoor genoemde enquête door de bezoekers het hoogste 
gewaardeerd. Een duidelijke kans ligt er om dit evenement in omvang en uitstraling uit te bouwen en 
in het naseizoen nog vele bezoekers naar Hoorn te trekken. Dit vraagt wel om uitbreiding van het 
evenement tot een totaal product.  
Dit evenement is in 2004 door de Gouden Cirkel in het aanbod bij touroperators onder de aandacht 
gebracht.  
 
7. Opzetten VOC-evenement 
In relatie tot sport is een idee ontstaan voor het opzetten van een grootschalig evenement in relatie tot 
de stad: de Aziatische vechtsport, de filosofie hierachter en de VOC-geschiedenis van de stad.  
Wanneer dit groots wordt opgezet, kan dit een meerdaags evenement worden met een landelijke 
uitstraling, gekoppeld aan de cultuurhistorie van de stad.  
Aanbevolen wordt om dit evenement uit te werken voor 2006, waardoor in 2007 bij het 650-jarig 
bestaan van de stad, de ervaring met dit evenement is verkregen. 
 
8. Havenevenement  
De gemeente heeft sterke behoefte aan een kwalitatief hoogwaardig evenement dat gekoppeld is aan 
het water. Zeker wanneer Hoorn zich meer wil richten op het water. Nu is Aqua Hoorn een 
terugkerend evenement, maar dit evenement is niet van zodanige kwaliteit dat dit een bovenregionale 
uitstraling krijgt.  
Het initiatief voor Hoorn Ahoy is niet doorgegaan. De eisen die door de gemeente aan de opzet van 
het evenement zijn gesteld, konden door de organisatie niet worden waargemaakt in verband met de 
hoge kosten.  
Een idee voor een sloepenrace is wel eens genoemd, maar niet uitgewerkt. Een havenconcert vindt 
dit jaar voor het eerst plaats. 
 
9. Culturele uitingen 
Gelet op de hedendaagse cultuur is het van belang dat er meer evenementen plaatsvinden waarin 
hedendaagse cultuuruitingen worden prijsgegeven aan het publiek. De Karavaan is hier een goed 
voorbeeld van. Hoorn beschikt over tal van culturele clubs en professionals, waaraan een soort van 
open podium beschikbaar zou kunnen komen. Het is nodig dat zowel het bedrijfsleven als de culturele 
instellingen inzien dat zij in het kader van toerisme veel voor elkaar kunnen betekenen. Dit reikt verder 
dan de musea en galeries.  
 
Duidelijk moet zijn dat het lastig is om een evenement van bovenaf op te leggen. Wanneer dit gebeurt 
zal de overheid ook een trekkersrol moeten vervullen of opdracht tot een trekkersrol aan een derde 
moeten verlenen. Dit betekent ook een substantiële financiële en/of capacitaire bijdrage.  
 
Dat andere, ook toeristisch gerelateerde evenementen plaatsvinden is prima, maar hiervoor vindt niet 
zonder meer subsidie en ondersteuning plaats. Deze dienen op eigen kracht te draaien. Wel kan 
meegelift worden met de toeristische promotie van de stad. 
 
Aanbeveling 53 
De komende vier jaar inzetten op de evenementen 1 tot en met 9 onder hoofdstuk 5.6.6 en deze uit te 
bouwen tot kwalitatief hoogwaardig met voldoende omvang. Deze evenementen spelen in op de 
jaarlijks voor Hoorn vastgestelde thema’s. 
 
 

5.6.7 De subsidie van de evenementen 

 
Een belangrijk instrument om sturing te geven aan de kwaliteit en de meerwaarde van een evenement 
is het verstrekken van subsidies. Door het verlenen van een subsidie voor het houden van een 
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evenement dat past in de visie, kan het financieel haalbaar worden om evenementen met een 
bepaalde uitstraling te organiseren.  
De beoordeling van de subsidie voor evenementen in Hoorn gebeurt in de toekomst gestructureerd, 
aan de hand van de doelstellingen en uitgangspunten waaraan een evenement moet voldoen. De 
budgetten komen dan niet meer uit diverse sectorale budgetten. Om gericht en integraal evenementen 
te kunnen subsidiëren, is het praktischer om de deelbudgetten van Cultuur en Economische Zaken bij 
elkaar te vegen in één totaalbudget voor toeristische en culturele evenementen.  
 
Het festival Oude Muziek ontvangt jaarlijks van de gemeente Hoorn een bedrag van ruim € 14.400. De 
Stadsfeesten een bedrag van € 9.000. Deze twee evenementen zijn door de gemeente als kwalitatief 
hoogwaardig en met de potentie tot uitgroeien beoordeeld.  
De paardendagen en het Begoniatapijt ontvangen een bijdrage van € 2.269 per jaar. Dit geldt ook 
voor Open Monumentendag en Aqua Hoorn.  
Het ligt voor de hand dat als de kwaliteit en de omvang van een evenement dienen te stijgen, dat ook 
meer financiële middelen nodig zijn om een evenement van de grond te krijgen.  
 
Aanbeveling 54 
Aanbevolen wordt om vanuit Cultuur en Economische Zaken (en wellicht sport) een budget samen te 
stellen waaruit de genoemde evenementen een subsidie ontvangen. Voor nieuwe initiatieven wordt 
een budget gereserveerd.  
 
 

5.6.8 De organisatie van evenementen (zie ook “toeristische organisatie” hoofdstuk 7) 

 
De gemeente moet, weliswaar samen met het bedrijfsleven, een actieve en stimulerende rol gaan 
vervullen om de geformuleerde ambitie en doelstellingen naar de verschillende partijen te 
communiceren. Een inhoudelijk evenementencoördinator is in deze situatie de intermediair tussen de 
organisator en de gemeente daar waar het de bepaling van de inhoud van het evenement betreft. De 
coördinator is een andere dan de in het juridisch beleid omschreven coördinatie op het gebied van de 
openbare orde en vergunningverlening. Wel vindt tussen deze twee personen afstemming plaats. 
 
De subsidies die Hoorn beschikbaar stelt voor de organisatie van evenementen zijn in vergelijking met 
veel andere steden heel gering. Hier komt bij dat de bereidheid tot sponsoring afneemt en de 
vrijwilligheid van de organisatie van een evenement steeds meer verdwijnt. Vrijwel alle stichtingen 
huren een professionele organisatie in om uitvoering te geven aan een evenement.  
De subsidies die Hoorn verstrekt aan de diverse stichtingen worden daarom vrijwel direct ingezet voor 
een evenementenorganisatiebureau, die ook bepaalt hoe het evenement er inhoudelijk uit komt te 
zien. Hierdoor werkt iedereen voor zichzelf en vindt er geen samenhang plaats. De meerwaarde van 
een dergelijk coördinatie is in het VOC-jaar aangetoond. 
 
In verband met de stimulering van evenementen wordt voorgesteld om het bestaande 
Schatkameroverleg op te heffen. In plaats daarvan wordt er een werkgroep evenementen onder de 
Stichting binnenstadsmanagement geplaatst (dit is een andere werkgroep dan die vanuit Juridische 
Zaken actief is), die bestaat uit een vertegenwoordiging van stichtingen/clubs die evenementen 
organiseren in de stad (de doeners). Samen met de inhoudelijke evenementencoördinatie wordt de 
inhoud van de evenementen besproken en wordt gekeken in hoeverre samenhang en samenwerking 
kan worden bereikt.  
 
 

5.6.9 Welke rol heeft de gemeente Hoorn 

 
Bij de genoemde evenementen en markten is een verschil in aanpak door de gemeente. De voor- en 
najaarsmarkt worden door de gemeente georganiseerd. De andere bestaande evenementen worden 
door derden georganiseerd. Een VOC-evenement in relatie tot de Aziatische sport wordt ondersteund 
door Sportopbouwwerk.  
De groei van de evenementen in de binnenstad in relatie tot het beleid wordt niet bereikt wanneer de 
gemeente slechts voorwaardenscheppend wil zijn. Zij zal zeker een aanjaagfunctie moeten vervullen 
om de evenementenorganisatie in de stad te laten slagen. Welke plaats deze functie krijgt is niet 
bepalend voor de slaagkans. Dit kan zowel in- als extern gebeuren.  
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Aanbeveling 55 
Het ambitieniveau voor het inhoudelijk evenementenbeleid kan alleen maar worden bereikt wanneer 
de gemeente bereid is meer te investeren op dit onderdeel. Het gaat om extra investering in de 
evenementen zelf, maar ook om de investering voor de coördinatie. Aanbevolen wordt om financiële 
middelen hiervoor uit te trekken.  
 
 

5.6.10 De locatie van toeristische evenementen 

 
In de juridische beleidsregels is nadrukkelijk uitgegaan van een maximaal aantal evenementen op één 
locatie. Als evenementenlocaties zijn genoemd: de Roode Steen, Kerkplein, Vale Hen/Dubbele Buurt, 
Gedempte Turfhaven, Holenweg, Havengebied. De kracht van de toeristische evenementen is juist 
dat deze op meerdere locaties in de binnenstad plaatsvinden. Het juridisch kader spreekt dan over 
indeling op meerdere locaties.  
 
De mogelijkheid is aanwezig dat uiteindelijk het juridisch kader om aanpassing vraagt, gelet op het 
maximaal mogelijk aantal evenementen op de Roode Steen. Eerder in deze nota is de Roode Steen 
aangeduid als plein waar veel meer zou moeten gebeuren in toeristische/culturele activiteiten. Hoe dit 
er uiteindelijk uit komt te zien, is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt over de visie op de totale 
binnenstad en de relatie tussen stad en haven.  
 
Aangedrongen wordt op verlening van voorrang aan de toeristische/culturele evenementen in de stad 
die aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten voldoen.  
 
Aanbeveling 56 
Aanbevolen wordt om bij de vergunningverlening voorrang te geven aan de toeristische evenementen 
in de stad die passen binnen de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten.  
 
 

5.6.11 Welke termijnen gelden vanuit toeristisch oogpunt; termijnen van de vergunningverlening, 

de subsidiëring en de toeristische promotie 

 
In het juridisch beleidskader is aangegeven dat een vergunning zes weken of twaalf weken van 
tevoren moet worden aangevraagd, afhankelijk van de categorie waarin het evenement valt. 
Daarnaast wordt in oktober van een jaar een inventarisatie gedaan van evenementen die in het jaar 
hierop volgend gaan plaatsvinden. Om het promotietraject op regionale en bovenregionale schaal te 
kunnen volgen, is het noodzakelijk dat op 1 december voorafgaande aan een toeristenseizoen de 
toeristische evenementenkalender klaar is. Dit gaat voor een deel om evenementen die 
vergunningplichtig zijn.  
Op 1 december moet daarom ook in grote lijnen duidelijk zijn dat op het evenement vergund zal 
worden. Details kunnen later nog worden ingevuld. Het is haalbaar om de termijnen goed op elkaar af 
te stemmen.  
Het is van groot belang dat zowel evenementenorganisatoren als de gemeente ervan doordrongen 
zijn dat tijdig beslissingen genomen worden. 
De doorgang van een evenement hangt ook vaak samen met de subsidieverlening. Hierdoor is het 
nodig om uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan het volgende toeristenseizoen in één keer beslissingen 
te nemen over de subsidieverlening aan de evenementenorganisatoren, zodat zij tijdig met de 
voorbereiding kunnen starten.  
 
Aanbeveling 57 
Voor de promotie van de stad is het van groot belang dat evenementen tijdig in de promotie-uitingen 
van de stad kunnen worden meegenomen. Dit betekent dat uiterlijk 1 oktober van het jaar 
vooruitlopend op het komende toeristenseizoen besloten moet zijn op de subsidie voor een 
evenement. Bovendien moet voor 1 december duidelijkheid zijn over de totale evenementenkalender. 
Dit betekent een denkomslag voor zowel gemeente als evenementenorganisatoren. 
 
 

5.7 Musea, kunstcentra en galeries in relatie tot toerisme  
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Het museumbeleid maakt deel uit van het cultuurbeleid van de gemeente en zal ook in de nota Kunst 
en cultuur 2005-2008 aan de orde komen. Omdat er dwarsverbanden zijn met het toerismebeleid is 
een behandeling van de belangrijkste cultuurtoeristische voorzieningen hier op zijn plaats.  
 
 

5.7.1 Kunst- en cultuurbeleid gemeente Hoorn 

 
Cultuurbeleid is bij uitstek een instrument waarmee een gemeente de eigen identiteit tot uitdrukking 
kan brengen en zich van andere gemeenten kan onderscheiden. In de zoektocht naar een adequate 
‘brand’ voor Hoorn levert de cultuurhistorische uitstraling van de stad belangrijke aanknopingspunten.  
 
Het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid is erop gericht een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd 
aanbod aan culturele voorzieningen te waarborgen. Met haar kunst- en cultuurbeleid tracht de 
gemeente zowel de eigen burgers als de (cultuur)toerist te bedienen. Hoewel er uiteraard overlap 
bestaat tussen beide categorieën zal in het kader van deze toerismenota de focus vooral gericht zijn 
op de culturele voorzieningen die zich uitdrukkelijk richten op de toerist (zie definitie hoofdstuk 2.3.1) 
zoals de musea, galeries en kunstcentra. De beeldende kunst in de openbare ruimte, die in Hoorn in 
zeer ruime mate aanwezig is, valt buiten het bestek van deze nota. Wel wordt bij de aanbevelingen 
het voorstel genoemd om in 2005 een beeldengids van Hoorn (incl. wandel- en fietsroutes) het licht te 
laten zien. De door toeristen veelvuldig bezochte culturele festivals zijn al eerder onder de 
evenementen (hoofdstuk 5.6) besproken. 
 
 

5.7.2 Hoorn museumstad? 

 
In Hoorn bevinden zich zeven ‘musea’. Daarnaast zijn er een bloeiende kunstuitleen, twee centra voor 
moderne beeldende kunst en een aantal commerciële galeries (zie hoofdstuk 2.2.1 de inventarisatie).  
Uitgaande van de basiseisen die de Stichting het Nederlands Museumregister hanteert voor een 
officiële museumregistratie, is het begrip ‘museum’ in bovenstaande opsomming ruim gebruikt. Enige 
bescheidenheid t.a.v. de benaming Hoorn ‘museumstad’ is op zijn plaats. Twee Hoornse musea 
hebben in 1998 het certificaat geregistreerd museum ontvangen: het Westfries Museum en de 
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. De eisen voor certificering hangen samen met het goed 
uitvoeren van de drie museale kerntaken: de collectietaak, de publiekstaak en de bedrijfsvoering. Een 
officiële registratie wordt steeds meer van belang omdat de provincie Noord-Holland heeft 
aangegeven in de toekomst alleen nog gecertificeerde musea te subsidiëren. Vanuit toeristisch 
oogpunt is overigens een museumregistratie niet doorslaggevend. Noch de waardering door 
bezoekers noch het aantal bezoekers is daarvan afhankelijk. Het Museum van de Twintigste Eeuw 
heeft met succesvolle tentoonstellingen vele bezoekers getrokken. 
 
 

5.7.3  Gemeentelijk museumbeleid – uitgangspunten 

 
Hoorn heeft niet echt een gericht museumbeleid gevoerd, maar wel een actief cultuurbeleid 
waarbinnen de musea konden gedijen. Alle musea zijn ooit ontstaan vanuit particulier initiatief.  
 
1. Voorwaardenscheppend 
De meeste musea hadden in principe elders wortel kunnen schieten, maar vonden in Hoorn een 
vruchtbare bodem. Een dergelijk adhoc-beleid is eerder regel dan uitzondering in museumland – zeker 
in middelgrote steden. Initiatieven ontstaan, en gemeenten maken afwegingen of zij deze 
ondersteunen. Dit gebeurt meestal in de vorm van het scheppen van voorwaarden:  
- het om niet of tegen een lager huurtarief ter beschikking stellen van gemeentepanden; 
- het subsidiëren van huisvestingskosten; 
- het verlenen van start-, waarderings- of projectsubsidies.  
 
Bij de afweging om aan een startend museum een incidentele subsidie te geven en/of huisvesting 
beschikbaar te stellen, dient een gemeentelijke overheid zich te realiseren dat op termijn ook het 
instandhouden van een museum veelal om een substantiële, structurele bijdrage vraagt. Dit vraagt om 
duidelijke keuzes en een goede evaluatie van de museale activiteiten.  
Bij elk initiatief zal afgewogen moeten worden wat de artistieke of toeristische waarde is voor de 
bezoekers, en in hoeverre financiële ondersteuning, gezien vanuit het totale aanbod, gepast is.  
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Achterliggende gedachte bij het museumbeleid is dat de musea een belangrijke bijdrage leveren aan 
de culturele identiteit van de stad en deze aantrekkelijker maken voor bewoners en toeristen.  
 
2. Eigen inspanningsverplichting 
Het is genoegzaam bekend dat vrijwel geen enkel museum zonder subsidie kan bestaan. Landelijk is 
de verhouding eigen inkomsten/subsidie gemiddeld 30% - 70%. Van die 30% eigen inkomsten maken 
entree-, winkel-, horeca-omzet en commerciële activiteiten circa 28% uit; 2% is afkomstig uit 
sponsoring of donaties. Hoewel musea geen winstoogmerk hebben als doel in zichzelf, wordt van hen 
steeds vaker verlangd dat zij meer eigen inkomsten genereren, o.a. door het aantrekken van 
sponsoren en het opzetten van een vriendenkring (donaties). Regionale musea blijken zich hierbij het 
beste te kunnen wenden tot regionale sponsoren uit midden- en kleinbedrijf en niet tot nationaal 
gerichte bedrijven. 
 
3. Maatschappelijke verankering 
Maatschappelijke verankering is in de doelstelling van wat een museum behoort te zijn steeds 
belangrijker geworden. Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in 
het beheer en behoud van collecties en het tonen van cultureel erfgoed. Hun bestaansrecht ontlenen 
ze echter steeds meer aan wat ze daar namens en ten behoeve van de samenleving mee doen.  
 
4. Nieuwe initiatieven  
De gemeente kan ook zelf initiatieven nemen, b.v. door te onderzoeken of binnen 
bestemmingsplannen de ontwikkeling van een nieuw museum past, of de verplaatsing van bestaande 
musea naar andere locaties. Het hergebruik van historische panden voor culturele voorzieningen is in 
Hoorn een goede traditie. 
 
 

5.7.4 Profielschets van de musea, kunstcentra en galeries en bezoekersaantallen 

 
Hieronder volgt een korte profielschets per instelling en informatie over bezoekersaantallen. 
 
1. Het Westfries Museum 
Al sinds 1880 is het Westfries Museum gevestigd in de historische binnenstad van Hoorn. Het 
museum stelt zich ten doel ‘kennis te bevorderen omtrent de lokale geschiedenis van Hoorn en West-
Friesland door middel van verwerven, conserveren en bestuderen van voorwerpen met betrekking tot 
die geschiedenis’. Het Westfries Museum heeft een regionaal-historische collectie (schilderijen, 
tekeningen, zilverwerk, porselein en textiel) die ook van bovenregionale en landelijk betekenis is, 
vergelijkbaar met de stedelijke musea van Dordrecht of Leeuwarden. Daarnaast organiseert het 
Westfries Museum jaarlijks een tiental wisseltentoonstellingen die in meer of mindere mate aansluiten 
bij de vaste collectie. Tot slot kunnen er commerciële evenementen (concerten, lezingen, taxatiedagen 
voor experts en veilinghuizen) in het museum plaatsvinden en biedt het de gelegenheid tot het sluiten 
van huwelijken.  
 
Het Westfries Museum trekt jaarlijks gemiddeld zo’n 40.000 à 50.000 bezoekers. Door de toenemende 
concurrentie op de vrijetijdsmarkt stagneren landelijk gezien de bezoekersaantallen aan de musea.  
Het museum ziet het vooruitzicht van teruglopende inkomsten en extra bezuinigingen als de grootste 
bedreiging voor de toekomst. Dit dwingt het museum ertoe voortdurend kritisch naar de presentatie 
van de collectie te kijken. Is zij nog voldoende aansprekend vormgegeven voor deze tijd?  
Regionale samenwerking tussen musea staat hoog op de agenda. 
 
2. De Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik 
De Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik is een uniek museum op het gebied van het mobiele 
cultureel erfgoed. Het vertelt de geschiedenis van de stoomtram in Nederland en de rol die het 
plattelandsrailvervoer in de ontwikkeling van ons land tussen 1879 en 1966 heeft gespeeld. De 
collectie is authentiek en bestaat uit Nederlandse stoomtramrijtuigen en goederenwagens, 
stoomlocomotieven en de meer dan 100 jaar oude lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik, met bijbehorende 
gebouwen en seininrichtingen.  
De Museum Stoomtram is opgesplitst in vier organisatieonderdelen: 
- BV. Exploitatiemaatschappij Museum Stoomtram (BEM): exploitatie museum; 
- Stichting Administratiekantoor (SAK): beheer aandelen/certificaten; 
- Stichting Beheer Museum Stoomtram (SBM); beheer van de erfgoedcollectie; 
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- Stichting Beheer Spoorlijn (SBS): eigenaar van spoorlijn met gronden en beheer daarvan. 
 
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het oplossen van het exploitatietekort van de BEM. 
Er werd een aantal succesvolle productvernieuwingen toegepast, w.o. de Candlelight Express en de 
bootverbinding Medemblik-Enkhuizen met het museumschip ‘Friesland’. Het aantal bezoekers aan de 
Museum Stoomtram daalde in de periode tussen 1993 en 2003 van 65.000 naar 60.000. Worden bij 
de reizigers met de Museum Stoomtram de reizigers met het museumschip ‘Friesland’ opgeteld, dan 
komt het totale aantal reizigers in 2003 uit op 109.589.  
Ondanks bovengenoemde productvernieuwingen blijft het risico bestaan dat er over enkele jaren 
opnieuw een exploitatietekort ontstaat. In overleg met de provincie Noord-Holland wordt gewerkt aan 
een Masterplan Museum Stoomtram, gericht op productontwikkeling. Uitbreiding van museale 
activiteiten in en rond het stationsgebied wordt hierbij onderzocht. 
 
3. Het Museum van de Twintigste Eeuw 
Het doel van het museum is om aan de hand van voorwerpen uit het dagelijks leven een beeld van de 
twintigste eeuw te geven. De basis van de collectie is de collectie-Cohen – een verzameling 
technische en huishoudelijke apparaten, waaraan door schenkingen in de loop der jaren vele objecten 
zijn toegevoegd. Ook wordt al tien jaar de Maquette Hoorn anno 1650 beheerd. 
 
Even belangrijk voor haar bestaansgrond zijn de thematische exposities die het museum circa vier 
maal per jaar opzet en die veel (landelijke) publiciteit opleveren. De belangrijkste doelgroepen zijn 
ouders met kinderen en vijftigplussers. Tijdens vakantieperioden worden tentoonstellingen speciaal 
voor deze doelgroepen ingericht en bezoeken velen vanuit hun vakantiebestemming in de regio 
doelbewust het museum. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het museum als toeristische 
trekpleister zijn plaats in Hoorn veroverd heeft. Het museum exploiteert ook een museumshop en  
-café en heeft speciale arrangementen (inclusief lunch en gids bij een stadswandeling) 
geïntroduceerd. 
Het gemiddelde aantal bezoekers ligt op circa 35.000 per jaar, met een positieve uitschieter in 2000 
(80.000 bezoekers). 
 
4. Het Affichemuseum 
Het Affichemuseum is officieel open voor publiek sinds mei 2003. Het museum zet zich in voor het 
behoud en de ontsluiting van het affiche als onderdeel van ons culturele erfgoed. Binnen de 
Nederlandse museumwereld is het Affichemuseum het enige museum dat zich geheel en uitsluitend 
richt op het affiche. In haar korte ontstaansgeschiedenis heeft het museum inmiddels een collectie van 
10.000 affiches opgebouwd. Met de museumconsulent is het museum in gesprek over een verkrijgen 
van een officiële museumregistratie. Daartoe zal ook naar de waarde van de collectie gekeken 
worden. 
Het Affichemuseum organiseert jaarlijks een viertal tentoonstellingen waarmee het circa 8000 
bezoekers trekt. Circa 90% van de bezoekers komt van buiten de regio.  
 
5. Het Speelgoedmuseum de Kijkdoos 
Dit museum is een waar kinderparadijs. Het heeft een particuliere collectie van historisch speelgoed 
tot 1950. Door de jaarlijks circa 5000 bezoekers wordt het museum zeer gewaardeerd. Vele 
schoolklassen hebben inmiddels de weg naar het museum weten te vinden. Het Speelgoedmuseum 
werkt nauw samen met het Westfries Museum. Jaarlijks wordt er een speelgoedtentoonstelling in het 
Westfries Museum georganiseerd.  
 
6. Het Historisch Museum Turkije-Nederland  
Het Historisch Museum Turkije-Nederland is ontstaan uit de in 1989 opgerichte Stichting 
Vriendschapsbrug Turkije-Nederland. De Stichting Vriendschapsbrug raakte ervan overtuigd dat de 
vele foto’s, documenten en voorwerpen die zij in de loop van de jaren over de vriendschapbanden 
tussen Nederland en Turkije verzameld had de moeite waard zijn om in een apart museum onder te 
brengen. Achterliggende gedachte bij de opzet van dit informatiecentrum is het kweken van onderling 
begrip en het verbeteren van de verstandhouding tussen Nederlanders en Turken. Het museum wil 
aldus een bijdrage leveren aan de integratie. Een grove schatting is dat op jaarbasis circa 3000 
mensen het museum bezoeken. Dit aantal bestaat voor een groot deel uit groepsbezoek. 
  
7. De Oudheidkamer Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders  
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In de Oudheidkamer wordt de herinnering levend gehouden aan de duizenden Nederlandse zeelui die 
Kaap Hoorn rondden – voor zeilers nog altijd een gedenkwaardig moment. De tentoongestelde 
scheepsmodellen, nautische instrumenten en zeekaarten illustreren deze bewogen geschiedenis.  
Een bezoek aan de Oudheidkamer is gratis. De openingstijden zijn zeer beperkt.  
 
8. De Boterhal 
De Kunstenaarsvereniging ijvert voor 'het behoud, bevorderen en ontwikkelen van een goed beeldend 
kunstklimaat binnen de gemeente Hoorn'. Ongeveer 130 kunstenaars zijn lid van de KVH&O. Met de 
circa 8 tentoonstellingen die de Boterhal jaarlijks organiseert, trekt zij gemiddeld 12.000 bezoekers. Uit 
haar beleidsplan blijkt dat de Boterhal een nog breder publiek wil trekken door nieuwe activiteiten op 
te zetten (kunst in actie, platform- en laboratoriumfunctie). 
 
9. Hotel Mariakapel 
Hotel Mariakapel is een kleinschalig kunstenaarsinitiatief, gevestigd in de kapel van het voormalige St. 
Mariaklooster aan de Korte Achterstraat 2a te Hoorn. Het artist in residence programma biedt 
kunstenaars uit binnen- en buitenland de mogelijkheid om gedurende een flexibele periode in Hoorn te 
werken en te verblijven. Kern van het activiteitenprogramma is dat kunstenaars ter plekke werken aan 
de opbouw van een tentoonstelling, meestal met meerdere kunstenaars tegelijk. Dit maakt een 
voortdurende uitwisseling van ideeën met andere kunstenaars mogelijk. Hotel Mariakapel trok in 2003 
circa 3000 bezoekers. 
 
10. Kunstuitleen West-Friesland, Galerie Wim Zwijssen / Park Gallery, Galerie De Appelhaven, 
Galerie de Kunstsalon 
De galeries en de Kunstuitleen West-Friesland zijn een welkome aanvulling op het culturele aanbod. 
Zij verlevendigen de stad en voor vele toeristen is de weg naar binnen zeer laagdrempelig.  
Aan een verbetering van de samenwerking tussen de galeries, professionele kunstcentra en ateliers 
wordt gewerkt.  
 
Samenvattend: 
Grofweg trekken de musea en kunstcentra jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers (dit getal is exclusief 
bezoekers van de galeries en Kunstuitleen West-Friesland). De Museumstoomtram (gemiddeld 
100.000 reizigers met tram en boot), het Westfries Museum (gemiddeld 40.000) en het Museum van 
de Twintigste eeuw (gemiddeld 35.000) nemen hiervan het leeuwendeel voor hun rekening. Een 
optelsom van de gemeentelijke bijdragen is niet eenvoudig te geven, omdat de wijze van subsidiering 
per museum verschilt (zie boven). Worden alle posten meegerekend – dit is inclusief personeelslasten 
gemeentepersoneel WFM, huisvestingkosten (ook de ‘kwantificering’ van het om-niet ter beschikking 
stellen van panden, zoals het Affichemuseum) – dan besteedt de gemeente jaarlijks circa  
€ 1.210.000 aan subsidie aan de musea en kunstcentra. 
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HOOFDSTUK 6 (STADS)PROMOTIE HOORN 
 

6.1 Inleiding 

 
Hoorn heeft heel veel te bieden en er gebeurt veel in de stad. Wat Hoorn niet doet is het uitdragen van 
het feit dat er veel te beleven is in de stad. Wat Hoorn vooral niet doet is zichzelf prijzen met wat de 
stad bereikt. Uit diverse toeristische onderzoeken komt naar voren dat onbekendheid bestaat met de 
stad en de activiteiten. Hierin moet verandering komen. Investeren in promotie is voorwaarde voor de 
slaagkans van het toerisme in Hoorn. Geen bereidheid hiertoe betekent dat ontwikkeling op andere 
onderdelen weinig effect zal hebben op de bevordering van het toerisme in Hoorn. 
 

6.2 Stadspromotie 

 
Bij stadspromotie gaat het om een “samenwerkend aanvalsplan” gedragen door gemeente, 
bedrijfsleven, culturele organisaties en eigen bewoners. Het gaat om een strategisch plan hoe dit te 
organiseren, hoe het te betalen en hoe het uit te voeren. Stadspromotie is niet alleen het uitzetten van 
promotie, het is ook een proces naar een nieuwe manier van denken en werken, waarbij de 
consument, de bezoeker aan de stad centraal staat.  
 
Het promoten van de stad gebeurt op basis van de identiteit, die opgesloten ligt in “de brand” van de 
stad. Het gaat om meer dan toerisme en recreatie. Ook het totale bedrijfsleven kan werken onder de 
“brand” van de stad. Voor stadspromotie zijn nodig: 
Trigger (wat wil je), Team (samenwerking en teamspirit), Tool (de communicatiemiddelen en creatieve 
mensen), Temperament (drive), Talent (creativiteit) en Together (samen). Ook is nodig dat het gebeurt 
met mensen die in de positie zitten om er iets van te kunnen maken (bijvoorbeeld individuele bedrijven 
die bereid zijn op hun documentatie en in de promotieactiviteiten de “brand” van Hoorn uit te stralen). 
Het is van belang dat de overheid in dit proces start met een wit velletje en niet met een blauwdruk 
vanuit de overheid.  
 
Voor de stadspromotie is het van wezenlijk belang dat er een regierol is bepaald. Waar deze regierol 
is ondergebracht, is niet zo belangrijk; als deze er maar is. Voorbeelden zijn de binnenstadsmanager, 
de VVV, de overheid, een apart opgericht bureau voor evenementen en stadspromotie. Zonder regie 
houdt alles op.  
 

6.3 Toeristische promotie 

 

6.3.1 Inleiding 

 
In de toerismenota gaat het om de promotie van de stad als interessant gebied om in te recreëren. 
Toerisme en recreatie zijn niet de enige items, maar dit zijn wel de items die nog steeds groeiende zijn 
en deze vormen dan ook een zwaartepunt van stadspromotie. Voor de bevordering van het 
aantrekken van recreatieve bezoekers aan de stad is promotie van wezenlijk belang.  
De promotie van Hoorn is behoudens de reguliere trajecten van de VVV en de Gouden Cirkel een 
nieuw fenomeen. Het spreekwoord onbekend maakt onbemind is op Hoorn beslist van toepassing.  
 
In 2004 zijn de eerste promotieactiviteiten los van de vaste trajecten van de grond gekomen: 
- de realisatie van de Hoorn Agenda, waarin alle toeristische activiteiten en evenementen voor 2004 
zijn opgenomen; 
- de realisatie van een gemeentelijke havenfolder die in de gemeentehaven wordt verspreid; 
- de actieve benadering van landelijke dagbladen en tijdschriften met de evenemententiendaagse. In 
opvolging van een persbericht worden de bladen nagebeld;  
- de folder "Musea en galeries in Hoorn" van de gezamenlijke musea, galleries en kunstenaars is 
gemaakt.  
 
Al eerder is aangegeven dat de maatschappelijke ontwikkelingen gericht zijn op een 
“ontplooiingseconomie”. Niet zozeer het fysieke product, maar de beleving om het product heen, staat 
centraal. Onder productontwikkeling (hoofdstuk 6) is hier al het nodige over gezegd, maar ook bij de 
promotie moet ingestoken worden op deze ontwikkeling. Hoorn past qua uitstraling en ligging heel 
goed binnen een aantal landelijk gestelde thema’s voor het toerisme. 
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De promotie vindt plaats binnen de gestelde ambitieniveaus in hoofdstuk 2.4.2. Wanneer de 
ambitieniveaus worden afgezet tegen de bestaande toeristische promotiestructuur dan betekent dit 
dat Hoorn in moet zetten op: 
- de promotiemogelijkheden van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen; 
- de VVV in de regio Noord-Holland Schiereiland Midden; 
- Tourist Board Amsterdam; 
- de Gouden Cirkel. 
Bij dit traject moet een afweging worden gemaakt tot op welk niveau de promotie bij de VVV wordt 
ingekocht.  
 
Om tot een afgewogen toeristisch promotietraject te komen, is het nodig een strategisch plan hiervoor 
te laten maken.  
 
Aanbeveling 58 
De stadspromotie Hoorn verdient alle aandacht. Dit is een lang proces. Voorgesteld wordt om de 
toeristische promotie, als onderdeel van de stadspromotie, gericht in te zetten op basis van een 
strategisch marketingplan. Dit plan wordt opgesteld door een extern deskundig bureau voor de 
komende vier jaar.  
 
 

6.3.2 De promotiemogelijkheden van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 

 
Het NBTC richt zich op de marketing van het product Nederland met als doel het vergroten van het 
aantal internationale aankomsten. Het gaat om de bewerking van zowel de vrijetijds- als zakelijke 
congresmarkt. Voor dit doel wordt gewerkt met landelijke jaarthema’s.  
 
Het NBTC blijft ook actief op de Nederlandse markt. Het gaat hier om de “Lekker weg in eigen land” 
promotie.  
 
Welke kanalen gebruikt het NBTC hiervoor: 
- de sterspot kunst en cultuur wordt geregeld door dit bureau en hierop kan worden ingekocht; 
- de mogelijkheid bestaat om te participeren met een aantal bedrijven en/of overheid in gerichte 
reclame in de TV-serie onder de titel "Beleef Holland"; 
- de organisatie geeft ondernemers, instanties en instellingen een gratis stuk gereedschap op internet 
om hun product als onderdeel van een (meerdaagse) beleving direct aan consumenten aan te bieden; 
- in 2004 is gestart met het product “advies van een vriend”, waarbij consumenten, maar ook bedrijven 
zelf short breaks kunnen samenstellen en deze invoeren op de site; 
- het bureau biedt ondersteuning bij de internettoepassingen; 
- doet een UK touring campagne en;  
- E-ticketing voor Sailtrack (internet boeken van product Sailtrack); 
- het bureau geeft een magazine uit “Lekker weg in eigen land”, publiceert in dagbladen en 
regiobladen en in de ANWB-publicaties; 
- het bureau beschikt over de Holland Databank.  
 
Het gaat hier om promotie van Nederland, dus het vraagt specifieke inspanning om voldoende 
aandacht van het NBTC te krijgen in de diverse publicaties.  
 
 

6.3.3 De promotiemogelijkheden van Toerisme Noord-Holland 

 
Sinds 2002 bestaat Toerisme Noord-Holland. Deze is de opvolger van de provinciale VVV. De 
kerntaken van deze organisatie zijn: 
- organisatie van marketing en promotie; 
- kennis (ontwikkeling/bundeling toeristische databank, analyses en advies); 
- beheer en exploitatie van de site www.noord-holland.com (informatie-, promotie- en 
reserveringsplatform). 
 
 



toerismenota december 2004  “Op jacht naar de schat”  65 

6.3.4 De promotiemogelijkheden van VVV Noord-Holland Schiereiland Midden 

 
Onze regio-VVV heeft contact met diverse partners uit het Toeristisch Huis. Hiernaast zijn diverse 
belangenverenigingen en organisaties die zich bezighouden met promotie van de stad. Voor Hoorn is 
dit Stichting Stad Hoorn. De belangrijkste partners voor de VVV zijn de bedrijven. Zij ontvangen 
uiteindelijk de gast en vormen een belangrijke financieringsbron. Samen met de andere VVV's in 
Noord-Holland en Toerisme Noord-Holland is een strategisch marketingplan opgesteld voor de 
periode 2003 - 2006. In het marketingplan wordt uitgegaan van een wervend (het trekken van 
toeristen naar het gebied), onderhoudend (wat tref ik in de stad zelf aan aanbod) en actief (mailing, 
advertising etc.) onderdeel.  
 
Onderscheid wordt gemaakt per levensfase (pré werkend, werkend, werkend met kinderen, empty 
nesters, gepensioneerden).  
Doelgroepen worden gekoppeld aan thema's en gerelateerd aan verblijfsperiode en bekendheid met 
het gebied.   
De VVV is vertegenwoordigd op beurzen: 50+ beurs Utrecht, Vakantiebeurs Utrecht, Vakantiesalon 
Antwerpen, Reisemarkt Köln, Reise & Camping Essen, Boot Dusseldorf en de HISWA.  
Als drukwerken geeft de VVV uit (waarin Hoorn wordt betrokken): VVV-gids Steden en Dorpen Noord-
Holland Schiereiland, VVV-infogids Hoorn, Watersportkaart Noord-Holland (Schiereiland). Verder 
onderhoudt de VVV een internetsite en is vertegenwoordigd op diverse vakbeurzen voor de 
reisorganisaties.  
 
De VVV is ook de partij die de gegevens levert voor een aantal toeristische sites. Het gebruik van 
internet is vooral voor het werven van toeristen van groot belang. De VVV benadrukt het belang van 
de koppeling van de diverse databases, om een zo optimaal mogelijke effectiviteit te garanderen.  
De gemeente Hoorn heeft in 2002 voor de eerste maal een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten 
met de VVV en is afgestapt van een subsidierelatie. De VVV is omgezet van een vereniging naar een 
stichting met een bedrijfsmatige benadering. De diensten worden nu ingekocht en voor de diensten 
wordt betaald. De overeenkomst was gesloten voor de periode van twee jaar. In het najaar van 2004 
moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Dit vraagt om een evaluatie van de afgelopen twee 
jaar, maar biedt tevens de mogelijkheid om nadrukkelijk te kijken naar de promotionele taken die 
Hoorn zou willen onderbrengen bij deze regio VVV en hoe de financiering van deze taken tot stand 
moet komen.  
In de huidige overeenkomst is vrijwel het gehele voormalige subsidiebedrag ingezet voor de reguliere 
informatie en receptietaak (€ 73.235). Dit betekent dat nog maar € 6000 per jaar over is voor 
aanvullende opdrachten.  
 
Het is nodig om inzicht te krijgen in de omvang van de reguliere informatie- en receptietaak ten 
behoeve van de bezoekers uit Hoorn en de regio, de handelingen in het kader van de ANWB-
vestiging en de handelingen die worden verricht ten behoeve van bezoekers die de stad Hoorn in 
recreatieve zin bezoeken. De indruk bestaat dat Hoorn veel betaalt voor de eerste categorie 
bezoekers. Dit gaat ten koste van het extra in te zetten promotiebudget. Het extra in te zetten 
promotiebudget wordt hierdoor beperkt tot € 6000.  
 
Naast de reguliere informatie- en receptietaak moet bij de VVV elke andere marketingactiviteit (die niet 
in de reguliere taken wordt gevat) worden ingekocht. Hier kan de marktwerking gaan gelden. Moet er 
voor de promotie van de stad een folder ontwikkeld worden, kan dit op basis van offerte direct worden 
ondergebracht bij een reclamebureau of bij de VVV. Bij promotie-uitingen van de stad is van belang 
dat stilgestaan wordt bij de uitstraling van het logo VVV. Anderzijds is de verspreiding van 
marketingproducten van de VVV vaak beperkt tot enkele VVV’s en grotere hotels. Per product moeten 
hierover afspraken worden gemaakt.  
 
De VVV heeft haar voelsprieten in de markt en kan goed aangeven waaraan de markt behoefte heeft. 
Van belang is dat zowel producten van de VVV als producten vanuit andere initiatieven in Hoorn goed 
op elkaar worden afgestemd.  
 
Over de uiteindelijke rol en de capaciteit van de VVV voor toeristisch Hoorn is individueel overleg met 
deze partij nodig. Vervolgens kan een visie uitgezet worden op de uitvoering van de 
promotieactiviteiten die in de werkgroep toerisme en de werkgroep evenementen aan de orde komen. 
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 6.3.5 De promotionele mogelijkheden van Tourist Board Amsterdam (VVV Amsterdam) 

 
Deze partij speelt een belangrijke rol bij de promotie voor het product Amsterdam Plus. De 
productontwikkeling en marketing voor Amsterdam Plus moet gaan lopen in 2005. Rekening is 
gehouden met een opstartperiode van 2 jaar om het product/marketing-pakket te begeleiden.  
Vervolgens moet het door de deelnemers zelf worden overgenomen.  
Ook op algemene promotie van Hoorn kan ingezet worden door Tourist Board Amsterdam. Deze VVV 
vindt het een goed idee om thematisch in te gaan op diverse plaatsen in de omgeving van Amsterdam 
door het instellen van een themamaand. Bijvoorbeeld: "Als je Hoorn niet gezien hebt, heb je 
Amsterdam niet gezien". 
 
 

6.3.6 De promotionele mogelijkheden van De Gouden Cirkel 

 
De Gouden Cirkel stelt zich ten doel om de cultuurhistorie van het gebied rond de voormalige 
Zuiderzee door de binnen- en buitenlandse toerist te laten beleven. Hierdoor wordt het toeristisch 
bedrijfsleven en de infrastructuur versterkt. Hoorn betaalt De Gouden Cirkel jaarlijks een bedrag van  
€ 12.219 en is hiermee een van de grootste subsidiënten van De Gouden Cirkel.  
 
De Gouden Cirkel is een sterk product. Alle VVV’s vinden dat het product er moet blijven. Op welke 
wijze wordt in de komende maanden nader bekeken. Doel is dat De Gouden Cirkel aanvullend werkt 
op de VVV's. Voor de periode 2004 en verder moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de 
subsidieverstrekkers.  
Het bedrijfsleven draagt tot nu toe weinig bij. De Gouden Cirkel richt zich in de toekomst met name op 
het aanbod van concrete pakketten ten behoeve van de directe bewerking van de touroperators. 
(Aanbieden van pakketten is iets wat de VVV niet of nauwelijks doet). Hiermee wil men bereiken dat 
het bedrijfsleven directer betrokken wordt bij het product, waardoor ze ook meer gaat bijdragen.  
 
De grondslag die voor Hoorn geldt is niet goed. Het bedrag is representatief voor de activiteiten die 
worden uitgevoerd, maar de grondslag is in vergelijking met andere gemeenten niet reëel. Voor De 
Gouden Cirkel zou een bedrijfsmatiger benadering in de vorm van een privaatrechtelijke 
overeenkomst moeten gaan gelden, zoals dit ook bij de VVV is ingesteld. In die situatie kunnen 
eenvoudiger prestatiegerichte afspraken worden gemaakt. 
 
Aanbeveling 59 
Met de VVV Noord-Holland Schiereiland Midden prestatieafspraken maken voor de komende twee 
jaar, waarbij de producten concreter worden gemaakt. De rol van deze VVV bij de specifieke 
marketingproducten afhankelijk stellen van de capaciteit die de VVV heeft.  
 
Aanbeveling 60 
Aanbevolen wordt om in te steken op het Amsterdam Plus product in overleg met Tourist Board 
Amsterdam. 
 
Aanbeveling 61 
Voorgesteld wordt De Gouden Cirkel financieel te blijven ondersteunen met een bedrag van € 12.000 
per jaar, maar op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de promotie-uitingen en de 
wijze waarop Hoorn in beeld wordt gebracht zijn vastgelegd.  
 
 

6.3.7 Overige promotionele aspecten 

 
Koppeling van doelgroepen 
In 2004 is voor de eerste maal de Hoorn Agenda uitgegeven. Dit biedt een overzicht van alle 
recreatieve en toeristische activiteiten die voor een bezoeker aan Hoorn relevant zijn. De gids wordt 
onder meer verspreid in de provincie Noord-Holland op toeristische locaties.  
Daarnaast speelt de wens bij de culturele vertegenwoordiging in Hoorn (Pakhuis, musea etc.) om een 
maandagenda uit te geven waarin het culturele aanbod van Hoorn per maand huis aan huis wordt 
verspreid. Dit is een voorbeeld waarin toeristische promotie en stadspromotie elkaar raken, waarbij 
aansluiting op elkaar kan plaatsvinden.  
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De internetsite van Hoorn 
De Internetsite van de gemeente Hoorn is ook een belangrijk element voor stadspromotie en kan, 
naast de VVV-site, een belangrijk element zijn voor de toeristische promotie. Veel internetsites zijn 
gericht op de informatie aan burgers over aanvragen voor vergunningen etc.  
Een bezoeker van de site heeft veel vaker behoefte om te zien wat er in de gemeente allemaal te 
doen is. Dit vraagt om een aanpak van de internetsite en een duidelijke link met de sites van 
toeristische organisaties.  
Dit onderdeel vraagt om concrete uitwerking in het genoemde strategisch marketingplan, maar vraagt 
ook een actieve houding van de gemeente, daar waar het om bijhouden van de actuele informatie 
gaat.  
 
De rol van de afdeling Communicatie 
De toeristische promotie van de stad vraagt om een specifieke deskundigheid en is een heel andere 
vorm van communicatie dan het communiceren met inwoners van de stad. 
Een toerist heeft een heel andere relatie met de stad en de promotie staat in een veel groter verband 
(ook regionaal en provinciaal). Het lijkt daarom goed om de verantwoordelijkheid voor de toeristische 
promotie onder te brengen bij de afdeling Stadsontwikkeling in directe relatie met de geledingen uit 
het totale Toeristisch Huis en zonodig een externe marktpartij voor de uitvoering van de promotie 
(reclamebureau). In overleg met de afdeling Communicatie moet worden afgesproken welke bijdrage 
zij hieraan kunnen leveren.  
 
Organisatie van de verspreiding van promotionele producten 
In de huidige situatie verzorgt iedere uitgever van een folder een eigen verspreiding. Het is op zijn 
minst vreemd dat ieder voor zich een adressenbestand onderhoudt, folders zelf verspreidt etc.  
In de verspreiding van de Hoorn Agenda is gebleken dat samenwerking gemakkelijk is te bereiken, 
waardoor Museum Stoomtram, Westfries Museum en gemeente Hoorn gezamenlijk de producten 
hebben verspreid. Hier kan veel efficiencywinst worden bereikt. 
 
Aanbeveling 62 
Aanbevolen wordt de verantwoordelijkheid voor de promotie onder te brengen bij de afdeling 
Stadsontwikkeling in directe relatie met de geledingen vanuit het Toeristisch Huis en zonodig een 
externe marktpartij (reclamebureau). De afstemming van de soort producten in relatie met andere 
promotionele producten van Hoorn inclusief de invulling van de website, vinden in overleg met de 
afdeling Communicatie plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het advies van de VVV diverse 
databases adequaat met elkaar te koppelen.  
Daarnaast wordt aanbevolen om met de afdeling Communicatie werkafspraken te maken over welke 
bijdrage zij aan de toeristische promotie zullen leveren.  
 
Aanbeveling 63 
Met de werkgroep toerisme komen tot een gezamenlijk adressenbestand, ingericht per doelgroep, en 
een distributienetwerk voor toeristische promotionele producten van Hoorn.  
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HOOFDSTUK 7 DE TOERISTISCHE ORGANISATIE 
 
Door de hele nota heen is per onderwerp aangegeven hoe de organisatie het beste zou kunnen 
verlopen. Een samenvatting en algehele structuur wordt hieronder geschetst. Bovendien wordt 
gekeken naar de betrokkenheid bij dit onderwerp vanuit de interne en externe organisatie. 
 
 

7.1 Uitvoering van toeristische projecten 

 
Als organisatorisch knelpunt wordt gewezen op de vrijwillige deelname aan toeristisch overleg. De 
mensen die in de diverse toeristische platforms vertegenwoordigd zijn (geweest) nemen deel op basis 
van vrijwilligheid en vervullen in het dagelijks leven een andere functie. Het beperkt zich daarom tot 
praten over, maar zodra het op uitvoering aankomt wordt dit aan een uitvoeringsbureau of bij de 
gemeente neergelegd. Dit heeft tot resultaat dat er te weinig gebeurt. Wanneer het onderwerp 
toerisme serieus wordt genomen betekent dit dat er middelen vrij moeten worden gemaakt om in te 
zetten voor coördinatie en uitvoering. “Hoorn heeft grote behoefte aan een club van doeners in plaats 
van praters” is in het kader van de toerismenota vastgesteld. De uitwerking in de toerismenota is 
gericht op resultaat. Ook hier gaat het over de financiële verhouding tussen overheid en bedrijfsleven. 
De coördinatie van het toerisme op uitvoeringsniveau kan niet zonder gezamenlijke financiële bijdrage 
van overheid en bedrijfsleven.  
 
 

7.2 De interne organisatie 

  
Voorgesteld wordt om structureel een interne toeristische projectgroep te starten, waarin de hieronder 
genoemde afdelingen vertegenwoordigd zijn. Deze groep vergadert één keer per twee maanden en is 
gericht op de uitvoering en afstemming van de diverse onderwerpen in de toerismenota. 
Het zwaartepunt van de bevordering van het toerisme ligt bij Stadsontwikkeling. Deze projectgroep 
valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Stadsontwikkeling (het intern - en extern 
havenoverleg valt ook onder deze afdeling). Vanuit het bureau Economische Zaken van deze afdeling 
wordt de regierol vervuld.  
 
Naast de projectgroep wordt binnen vele afdelingen uitvoering gegeven aan het toeristisch product. 
Daar waar nodig worden zij in de te benoemen toeristische projecten ingezet.  
  
Betrokken afdelingen: 
 
 Stadsontwikkeling: 
  Economische Zaken  toeristisch beleid en algehele coördinatie (inclusief  

havenzaken) 
 
 Welzijn: 
 Kunst en Cultuur  beleid m.b.t. musea, galeries, beeldende kunst en theater, 
 Sport en Recreatie  recreatieschap Westfriesland en toeristisch gerelateerde  

sportactiviteiten (Sportopbouwwerk) 
 
 Bouw- en Woningtoezicht:  

Monumentenzorg  monumentenbeleid 
 

Juridische Zaken:  juridisch kader evenementen 
 
 Communicatie:   promotionele producten van de gemeente Hoorn 
 
 Parkschouwburg:  congresactiviteiten 
 
 Planning & Control:  financiële coördinatie  
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7.3 De externe organisatie  

 
Voor de uitvoering van deze toeristische beleidsnota is er alles aan gelegen dat het 
binnenstadsmanagement van start gaat. Het binnenstadsmanagement richt zich op de 
aantrekkingskracht van de binnenstad. Onder leiding van een bruggenbouwer moeten alle betrokken 
partijen op basis van niet-vrijblijvende samenwerking uitvoering geven aan concrete projecten. 
 
Voor de totale afstemming tussen interne en externe partijen is het essentieel dat het bureau EZ 
vertegenwoordigd is in de stichting Binnenstadsmanagement.  
 
Onder de stichting Binnenstadsmanagement worden twee werkgroepen ingesteld: 
 
- een werkgroep toerisme (waarin projecten en promotie worden uitgewerkt aan de hand van de 
geprioriteerde aanbevelingen). 
Hierin zijn vertegenwoordigd: de winkeliers, de horeca (zowel daghoreca als  
hotelvertegenwoordiging), de musea en galeries (extern), gemeente Hoorn, VVV Noord-Holland  
Schiereiland midden en de Gouden Cirkel; 
 
- een werkgroep evenementen - specifiek gericht op de ontwikkeling van de evenementen (waarin de 
organisaties van evenementen vertegenwoordigd zijn, dus niet de eventueel externe uitvoerders). 
 
 
Aanbeveling 64 
Aanbevolen wordt om een structurele interne werkgroep toerisme in te stellen waarin de met toerisme 
betrokken afdelingen vertegenwoordigd worden. De werkgroep vergadert één keer per twee maanden 
en richt zich op uitvoering en afstemming van de diverse onderwerpen in de toerismenota. De 
werkgroep functioneert onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Stadsontwikkeling, omdat bij 
deze afdeling het zwaartepunt ligt.  
 
Aanbeveling 65 
Aanbevolen wordt om het Binnenstadsmanagement in te voeren en hieronder twee werkgroepen in te 
stellen: een werkgroep evenementen die zich specifiek richt op de ontwikkeling van de evenementen 
(waarin de organisaties van evenementen vertegenwoordigd zijn, dus niet de uitvoerders - de 
organisatiebureaus) en een werkgroep toerisme waarin projecten en promotie worden uitgewerkt aan 
de hand van de geprioriteerde aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 8 HOORN IN DE REGIO 
 

8.1 Inleiding 

 
Vaak houdt de toerist geen rekening met de grenzen van een gemeente of gebied. Hij/zij is gericht op 
het product dat wordt geboden. Hoorn heeft mogelijkheden om tot gebiedssamenwerking te komen. 
 
 

8.2 Het IJsselmeergebied 

 
Hier gaat het om het thema water (toeristisch thema 2005). Hoorn werkt hierbij nauw samen met de 
Gouden Cirkel. Het product van de Gouden Cirkel richt zich op vakanties die meerdere dagen duren 
en bestrijkt het gebied rondom de Zuiderzee. Wandelen, fietsen, funshoppen en uit eten gaan blijken 
in dit product de belangrijkste activiteiten. Het gaat om water, maar 83% van de vakanties wordt per 
auto afgelegd.  
Ook bestaat er een fietsroute om de Zuiderzee. Het product is gericht op de cultuurhistorie van de 
stad en de haven.  
 
Een ander product is de chartervaart met de Bruine vloot en Witte vloot. Doordat men van plaats naar 
plaats vaart langs het IJsselmeer is het voor het aanbod van Hoorn van belang opgenomen te worden 
in producten die het gehele IJsselmeer betreffen. Het gaat erom deze clubs bij de productontwikkeling 
actief te betrekken, zodat het niet meer kan voorkomen dat in brochures over het IJsselmeer de 
Hoornse bezienswaardigheden niet gemeld worden.  
 
 

8.3 De Historische Driehoek 

 
In het verleden bestond er een samenwerkingsverband tussen de drie gemeenten Hoorn, Enkhuizen 
en Medemblik voor het toeristisch product "De Historische Driehoek". Dit samenwerkingsverband is 
niet meer actief. De VVV Amsterdam heeft aangegeven dat Hoorn, Enkhuizen en Medemblik met de 
Museum Stoomtram goud in handen hebben. Dit maakt het gebied speciaal en hiervoor komen 
toeristen specifiek naar Hoorn. Het product dat de Museum Stoomtram in de markt heeft, richt zich 
vooral op verblijf in Medemblik en Enkhuizen. Hoorn speelt hierin feitelijk geen rol.  
De VVV Amsterdam is overtuigd van het feit dat deze rail meer voor Hoorn kan betekenen als de 
historische stad Hoorn gekoppeld wordt aan het product van de stoomtram. Zij gaan niet uit van een 
specifieke doelgroep met kinderen. Vooral ook de buitenlandse toeristen (met name Japanners) 
vinden dit interessant. Een eerdere aankomst in Hoorn, een aantal uren winkelen en lunchen om 
vervolgens met de stoomtram weg te gaan, zou voldoende kansen moeten bieden. De Museum 
Stoomtram is als attractie belangrijk in het Amsterdam Plus aanbod. In overleg met de Museum 
Stoomtram zal andere productontwikkeling moeten plaatsvinden (zie verder voor de stoomtram 
aanbeveling 52 in hoofdstuk 5.5 en hoofdstuk 5.7. 
De toerismenota kent zovele prioriteiten dat voorgesteld wordt de Historische Driehoek pas op de 
langere termijn weer aan de orde te stellen).  
 
Aanbeveling 66 
Aanbevolen wordt om het samenwerkingsverband De Historische Driehoek pas op de langere termijn 
weer aan de orde te stellen, gelet op de vele prioriteiten in de toerismenota voor het lokale niveau. 
 
 

8.4 West-Friesland 

 
Binnen het Samenwerkingsorgaan Westfriesland is het projectenbureau Landschapsplan West-
Friesland actief. Onder de titel Natuurlijk samen naar een recre-actief West-Friesland wordt uitvoering 
gegeven aan dit plan. Het projectenbureau bestaat in ieder geval tot 1 juli 2007. Tot deze periode 
moet het Landschapsplan steeds meer een vaste gestalte gaan krijgen in de regio West-Friesland en 
moeten projecten die benoemd zijn zoveel mogelijk worden afgerond. Het Landschapsplan West-
Friesland is gesplitst in twee deelgebieden: het HES-gebied en het Koggengebied. Doel is om groene 
gebieden en recreatiemogelijkheden in West-Friesland te ontwikkelen.  
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Projecten die in het toeristisch kader uitgevoerd worden of in uitvoering zijn, zijn onder meer een 
pilotproject elektrisch varen en het maken van een nieuwe folder Vaarroutes elektrisch varen West-
Friesland Oost, uitbreiding wandelvoorzieningen Obdam, Opmeer, Medemblik en Andijk en uitbreiding 
van het streekbos. Geconstateerd is dat de projecten geen betrekking hebben op Hoorn, maar geheel 
op de regio zijn afgestemd.  
Vanuit toeristisch kader wordt belang gehecht aan een goede aansluiting tussen allerlei regionale 
projecten en de binnenstad van Hoorn (b.v. fietsroutes/wandelroutes/skateroutes richting Roode 
Steen). Aanbevolen wordt om afstemming te zoeken met het projectenbureau om te bezien hoe hier 
verbetering in kan worden aangebracht.  
 
Aanbeveling 67 
Afstemming zoeken met het projectenbureau om te bezien of verbetering mogelijk is in de aansluiting 
tussen allerlei regionale toeristische trajecten en de binnenstad van Hoorn. 
 
 

8.5 Van kust tot kust 

 
In de nieuwe VVV-structuur wordt promotioneel het gebied van kust tot kust bereikt. Dit biedt kansen, 
maar hier komt nog niet zoveel van terecht. Uit onderzoek van Toerisme Noord-Holland blijkt dat 
toeristen vanuit de kust Hoorn nauwelijks bezoeken. Als reden wordt hiervoor gegeven dat het product 
Hoorn ter plaatse onbekend is. De inspanning moet worden vergroot om dit wel te bereiken en het 
productaanbod moet hierop worden afgestemd.  
 
Ook waar het de topics wandelen en fietsen, skeeleren en inline skaten betreft, inclusief het genieten 
van de natuur, overstijgt dit de grenzen van Hoorn aan de landzijde.  
 
In maart 2002 heeft de provincie een besluit genomen over het Regionaal Economisch 
Stimuleringsprogramma Noord-Kennemerland en West-Friesland onder de titel: Halter in Balans. Het 
doel van de RES is het creëren van een extra groei in werkgelegenheid. Het motto is: "werk en wonen 
in balans".  
De regeling heeft een looptijd van 2003 tot en met 2008. De regeling bevat ook het speerpunt 
"bevorderen van toerisme". Zij beoogt een aantoonbare groei van het aantal toeristische 
overnachtingen en verblijf in de regio, het op professionele wijze vormgeven van toeristische promotie 
en faciliteiten. Bovendien wordt verwacht dat de samenhang in het toeristisch aanbod in de markt 
wordt gezet. Vereiste is dat het product moet leiden tot extra werkgelegenheid, of het behoud van 
werkgelegenheid.  
Diverse bijeenkomsten met toeristisch beleidsmedewerksters zijn geweest. Hierin is vastgesteld dat 
meerwaarde vooral gehaald kan worden uit gezamenlijke promotie of het maken van een 
knooppuntensysteem voor fietsen, wandelen en skaten.  
 
Inmiddels wordt via de structuur van de RES, gezamenlijk met de beleidsmedewerkers toerisme van 
de diverse gemeenten en het projectenbureau van het landschapsplan, gewerkt aan de mogelijkheid 
voor een fietsknooppuntensysteem (ook voor skaten). 
 
 

8.6  De Stichting VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen 

 
Door de gemeenten Hoorn en Enkhuizen, de streek-VVV en de Kamer van Koophandel is een aantal 
jaren geleden het initiatief genomen een regionaal platform op te richten om te kunnen inspelen op het 
project "de Verenigde Oost-Indische Compagnie". Dit was gericht op het cultuurhistorisch toerisme.  
Tot en met het VOC-jaar 2002 is de VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen actief geweest. Het blijft belangrijk 
om de VOC in het toerisme de volledige aandacht te geven, maar het lijkt niet nodig hiervoor deze 
stichting te laten voortbestaan.  
 
Aanbeveling 68 
Aanbevolen wordt om de Stichting VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen op te heffen.  
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HOOFDSTUK 9 FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 
 

9.1 Doorberekening aan de bezoeker van Hoorn 

 

9.1.1 Toeristenbelasting 

 
Toeristenbelasting wordt geheven op hotel- en B&B-overnachtingen. Gerelateerd aan de huidige 
opbrengsten van deze belasting (ongeveer € 20.000) en de beddencapaciteit zou de beddenbezetting 
20% bedragen. Landelijk ligt dit percentage op ongeveer 48%. Niet valt aan te nemen dat er in 
werkelijkheid een bedbezetting is in Hoorn van 20%, omdat hiermee de hoteleigenaren niet renderend 
kunnen ondernemen. De indruk bestaat dat er sprake is van een onnauwkeurige opgave.  
Wanneer toeristenbelasting wordt gehanteerd, moet dit ook zorgvuldig plaatsvinden. Onderzocht moet 
worden in hoeverre de kosten voor inspanning opwegen tegen de opbrengsten die worden behaald.  
 
Aanbeveling 69 
Onderzoek doen naar de te behalen opbrengsten uit de toeristenbelasting en de kosten voor de 
inspanning. Op basis van dit inzicht een besluit nemen hoe om te gaan met "toeristenbelasting". 
 
 

9.1.2 Haventarieven 

 
Vanuit juridisch oogpunt is het op elkaar aansluiten van de Havenverordening en de Verordening 
havengeld noodzakelijk. Beide verordeningen zijn toe aan vernieuwing. Het kostendekkings- 
percentage van de havens kan op dit moment niet voldoen aan het principe van 100% 
kostendekkendheid. Op basis van de vergelijking met tarieven in andere havens is ervoor gekozen om 
de tarieven alleen jaarlijks trendmatig te verhogen.  
Zoals eerder in de nota aangeven is het voor de toeristische kwaliteit van belang dat een aantal 
voorzieningen wordt toegevoegd/verbeterd in de haven. De haven zal eerst tot een verbeterd 
kwaliteitsniveau moeten komen, voordat overgegaan kan worden tot tariefsverhoging.  
Wel is het van belang te bekijken of het kort aanleggen in de haven (wat nu niet wordt geregistreerd) 
wel berekend zou moeten worden.  
 
 

9.2 Subsidiemogelijkheden (te ontvangen) 

 
Voor het uitvoeren van toeristische projecten bestaan er diverse subsidie-instrumenten. Belangrijk is 
echter te weten dat bij iedere subsidie het beschikbaar stellen van eigen financiële middelen en/of van 
derden een voorwaarde is.  
 

9.2.1 Europese subsidies 

 
Op toeristisch vlak liggen er vooral kansen voor productontwikkeling, onderzoek, kennisuitwisseling, 
ICT, cultuur, mobiliteit, milieu en onderwijs. TRN geeft ondersteuning bij de vormgeving van dergelijke 
producten door middel van de EU desk.  
 
De communautaire initiatieven zijn de programma’s Interreg III, Leader+, Urban II en Equal.  
Het doel van Interreg III is het bevorderen van economische en sociale samenhang in de EU door 
internationale en interregionale samenwerking. Hierbij richt Interreg III b zich op transnationale 
samenwerking tussen nationale, regionale en lokale overheden. Hoorn heeft al meegedaan aan de 
voorloper van dit traject; Interreg II c en heeft dit project tot een goed einde gebracht. Doel van 
Interreg III b is te komen tot een betere ruimtelijke ordening door Europese regio’s sterker te 
integreren. Voor toerisme kan men denken aan de bouw van duurzame transportsystemen en 
verbeterde toegang tot moderne communicatiesystemen en behoud van cultureel erfgoed, milieu en 
natuurlijke rijkdommen. 
 
Interreg III c is gericht op interregionale samenwerking binnen de hele EU. Interreg III c financiert in 
projecten samenwerkende groepen regio’s. Ook de private sector kan participeren.  
Verder financiert Interreg III c individuele projecten en netwerken.  
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Leader +  
Stimuleert initiatieven voor vrijetijdsbesteding en toerisme in plattelandsgebieden, gebaseerd op 
behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed. Om daaruit vervolgens nieuwe inkomsten te genereren.  
 
Urban II steunt innovatieve strategieën voor sanering van steden en wijken in crisissituaties. Denk aan 
grotestedenbeleid.  
 
Equal beoogt wegwerken van factoren die ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt 
veroorzaken, waarbij gelijke kansen voor iedereen prioriteit is.  
 
Naast deze programma’s zijn er nog de Europese structuurfondsen, waaronder voor de landbouw. In 
dit rijtje hoort ook ESF, die de integratie bevordert van werklozen en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt. Toeristische projecten die bijdragen aan de strijd tegen structurele werkloosheid of 
nieuwe banen creëren kunnen voor steun in aanmerking komen.  
De Europese structuurfondsen financieren ook infrastructuur, verbetering van werkgelegenheid, lokale 
ontwikkelingsprojecten en steun aan het MKB. Hierbinnen valt ook het opbouwen van duurzaam 
kwaliteitstoerisme. In Nederland zijn hiertoe bepaalde gebieden aangewezen. Navraag moet 
opleveren of Hoorn hier ook onder zou kunnen vallen.  
 
Nog een ander EU-programma is Cultuur 2000, van het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur. 
Deze subsidie is bestemd voor instanties op cultureel vlak en gericht op activiteiten met een 
multidisciplinair karakter. Cultuur 2000 steunt jaarlijks evenementen en projecten die worden 
uitgevoerd in het kader van een partnership of in de vorm van een netwerk om de uitstraling van 
Europese of internationale culturen te bevorderen. Hierbij moeten tenminste drie transnationale 
partners betrokken zijn. Jaarlijks wordt aangegeven aan welk thema in het volgende jaar extra 
aandacht wordt besteed. Voor 2004 is dat cultuurhistorisch erfgoed.  
Omdat cultuurtoerisme geldt als belangrijke doelgroep kan de toeristische sector dan ook profiteren 
van dit initiatief wanneer toeristische ontwikkeling en cultuur in een project worden geïntegreerd. De 
duur van de subsidie is maximaal drie jaar.  
 
Het zesde kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling is de laatste en bevordert onderzoek en 
ontwikkeling met name nautisch onderzoek, onderzoek naar verstedelijking, transport- en 
energietechnologie. Onder andere het energiemanagement in hotels en parken kan in aanmerking 
komen voor subsidie uit het onderdeel “energie” in dit programma.  
 
 

9.2.2 Provinciale subsidies 

 
Halter in Balans 
In hoofdstuk 8 is kort stilgestaan bij het project Halter in Balans. De Stichting Halter in Balans  
verleent de subsidies binnen het projectkader. De deelnemende gemeenten in Noord- 
Kennemerland en West-Friesland, de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, de West-Friese  
Bedrijven Groep en de Federatie Bedrijvenverenigingen HAL zijn de partners in de stichting Halter  
in Balans en treden op als financiers van de stichting. De subsidies worden verstrekt uit het  
budget dat de financiers jaarlijks ter beschikking stellen en worden verstrekt aan projecten die  
passen in een jaarlijks vastgesteld programma. Toerisme is hierin een van de speerpunten. 
 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
Binnen het ISV gaat het om het vinden van integrale en probleemgerichte oplossingen voor 
maatschappelijke problemen via stedelijke vernieuwing. Men richt zich op fysieke, sociale en 
economische pijlers. Het gaat om een samenwerking tussen rijk, provincie en gemeenten. Zowel rijk 
als provincie stellen financiële middelen beschikbaar. Het rijk en de provincie hebben 
beleidsprioriteiten benoemd, waarbinnen de gemeente een programma heeft ontwikkeld. Op 
provinciaal- en rijksniveau is ervoor gekozen een multiplier te hanteren. Dit wil zeggen dat het ISV-
geld andere investeringen in de stedelijke vernieuwing moet genereren. Voor Hoorn geldt een 
multiplier van 12 wat wil zeggen dat iedere ISV-euro van de provincie gemiddeld een investering van 
11 euro door de marktsector en gemeente genereert, waardoor totaal 12 euro in de stedelijke 
vernieuwing wordt geïnvesteerd.  
 
UNA-gelden 
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De afdeling Water, Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie (WNLO) van de Provincie Noord-
Holland heeft het fonds "Vernieuwing Openluchtrecreatie" ingesteld. Aanvragen kunnen alleen worden 
gedaan als financiering van de projecten aangevuld met deze subsidie 100% is gegarandeerd. Het 
budget dat bij het fondsprogramma hoort, bedraagt vier jaar lang jaarlijks € 5 miljoen. Subsidie kan 
worden verstrekt van maximaal 50% voor de planvorming en uitvoering.  
Ieder jaar van 2004 tot en met 2006 kunnen in oktober subsidieaanvragen voor projecten worden 
ingediend. De bestedingen kunnen doorlopen tot 2008. 
 
Projecten die voor subsidie in aanmerking komen moeten bijdragen aan bereikbaarheid, 
kwaliteitsverbetering, vernieuwing, veiligheid en intensiever gebruik van bestaande en nieuwe 
recreatievoorzieningen. In de deelverordening is aangegeven dat het gaat om projecten buiten de 
bebouwde kom. Hoe de grenzen exact lopen, wordt door de provincie nader vastgesteld. Afhankelijk 
van deze grenzen kan aan Hoorn wel/niet subsidie worden toegekend. 
 
Subsidieverordening Recreatie en toerisme 
In de Agenda Recreatie en Toerisme 2004 - 2007 "Bruggen naar buiten" is een subsidieregeling  
opgenomen die specifiek bedoeld is voor toeristische projecten. Pijlers voor het toerisme zijn: 
- ruimte voor toeristische ontwikkelingen; 
- professionalisering (verbetering organiserend vermogen en slagkracht van de sector); 
- verbeteren toeristische promotie en marketing; 
- kwaliteitsverbetering badplaatsen Noordzeekust; 
- IJsselmeer en Markermeerkust (Zuiderzeestadjes); 
- cultuur/cultuurhistorie, inclusief de polders en  
- watersport. 
 
Er komt een nieuwe deelverordening voor recreatie en toerisme die op 1 januari 2005 van start gaat. 
De subsidieverlening zal via een procedure verlopen waarbij aan bepaalde typen projecten prioriteit 
wordt gegeven. Ieder jaar zal op basis van de agenda een jaarlijks uitvoeringsprogramma worden 
gemaakt.  
 
 
Aanbeveling 70  
Voor de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk subsidie proberen te genereren. Geattendeerd 
wordt op het feit dat bij elke subsidie ook een bijdrage van de gemeente en/of van derden wordt 
verwacht. Bovendien is het noodzakelijk om bij Europese projecten een goede kosten/batenanalyse te 
maken voordat besloten wordt tot deelname. 
 
Tenslotte 
Voor alle aanbevelingen die in deze nota staan geldt dat de financiële consequenties die te maken 
hebben met nieuw beleid en/of extra financiële middelen conform de gebruikelijke werkwijze worden 
behandeld. Dat wil zeggen dat er een integrale afweging wordt gemaakt bij de Voorjaarsnota en de 
begroting.  
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SAMENVATTING 
 
Toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de economie op nationaal, provinciaal en lokaal 
niveau. Landelijk bedragen de toeristische bestedingen zo'n € 28 miljard.  
 
Als definitie voor de toerist is gekozen voor: "alle bezoekers die Hoorn om een toeristisch/recreatief 
motief aandoen". Dit wijkt af van de landelijke termen, waarin men vooral uitgaat van het aantal 
mensen dat minimaal één overnachting doet. In de toerismenota is het onderwerp integraal benaderd 
vanuit de elementen:  
- gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte; 
- productontwikkeling en 
- promotie en monitoring. 
Het geheel beïnvloedt de beleving van de toerist.  
 
Het economisch belang van toerisme geldt ook voor Hoorn. Wanneer niets wordt gedaan aan het 
verder ontwikkelen en uitvoeren van toeristisch beleid, betekent dit dat Hoorn de concurrentie met 
andere steden verliest. De verwachting is dat dit op korte termijn zal leiden tot een terugloop in bezoek 
met alle gevolgen van dien voor zowel de toeristensector als de horeca en de detailhandel.   
Over toerisme in Hoorn was op concreet niveau onvoldoende bekend. In dit verband is in de 
toerismenota een kwantitatieve en een kwalitatieve inventarisatie van het toeristisch product 
opgenomen. Tal van knelpunten zijn geïnventariseerd. Hieruit is de wens tot samenhang in het 
toeristisch product gebleken, zowel op het gebied van gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte 
als op het gebied van productontwikkeling en promotie.  
 
Wat betreft werkgelegenheid is aangetoond dat in Hoorn iedere 5000 bezoekers aan de stad twee 
arbeidsplaatsen met contracten boven de 25 uur opleveren; één in de horeca en één in de 
detailhandel. Terugloop van toeristen in Hoorn betekent ook verlies van arbeidsplaatsen.  
 
Aandacht is besteed aan de profielschets van de huidige bezoeker aan Hoorn, het doel waarvoor 
bezoekers komen en de bestedingen die in Hoorn worden gedaan. Geconstateerd is dat het 
dagtoerisme in Hoorn voorop staat, waarbij het grootste deel van de bezoekers uit Noord- en Zuid-
Holland komt. 49% van deze dagtoeristen is tussen de 40 en 60 jaar, 29% is boven de 60 jaar. Alleen 
toeristen die vanaf een vakantieadres komen (verblijfstoeristen in Noord- en Zuid-Holland) komen voor 
een toeristische excursie. Van de niet-inwoners komt 53% naar Hoorn met de auto, 17% per openbaar 
vervoer, 14% met de fiets en 13% per boot. De bezoeker aan Hoorn komt in de huidige situatie vooral 
voor funshoppen (winkelen voor plezier) en voor terras- en cafébezoek. Dit wordt gevolgd door het 
bezoek aan een evenement en lunchen/dineren in een restaurant. De toerist in Hoorn besteedt 
ongeveer 40 euro per bezoek.  
 
Op basis van alle gegevens is een ambitieniveau voor Hoorn vastgesteld: voor een goede 
concurrentiepositie ten opzichte van andere steden is het noodzakelijk om een kwalitatief 
hoogwaardig product te leveren. De kwaliteit moet voldoen aan de verwachting die is gewekt bij de 
consument. De sterke punten van Hoorn waaronder de historie van de stad, de rijke geschiedenis met 
het VOC-verleden, de ligging aan het Markermeer met de aantrekkingskracht voor de individuele 
zeilvaart en de chartervaart, de relatief korte afstand tot Amsterdam en de Noordzeekust en de goede 
bereikbaarheid met openbaar vervoer en de auto moeten veel sterker worden benut. De ligging van 
Hoorn aan het water moet benadrukt worden in de "brand" die Hoorn wil uitstralen. Dit is van groot 
belang voor het vermarkten van de stad.  
 
De resultaten van alle onderzoeken laten zien dat Hoorn twee pijlers heeft om op in te zetten: het 
uitbreiden van het aantal toeristen dat naar Hoorn komt en het verlengen van de verblijfsduur van de 
toerist. In ieder geval moet de aanpak gericht zijn op de dagtoerist (de cultuurhistorische toerist en de 
evenemententoerist). Het gaat vooral om de dagtoerist vanuit de regio en vanuit Noord-Holland. 
Hieronder vallen ook de toeristen die in Noord-Holland verblijven, met name de verblijfstoerist aan de 
Noordzeekust en de verblijfstoerist in Amsterdam die voor een dagbezoek de regio in trekken. De 
zakelijke toerist is voor Hoorn van belang, vanuit de relatie met de congresfunctie van de 
Parkschouwburg. 
Dagtoeristen zijn slecht te sturen. Zij stellen zich open voor diverse bezienswaardigheden in de stad 
en willen ook graag iets beleven.  
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Een kans voor Hoorn ligt in de uitbreiding van het korte verblijfstoerisme. Onder het verblijfstoerisme 
valt ook het toerisme vanuit De Gouden Cirkel, de watertoerist en de zakelijke toerist. Met name kan 
worden ingezet op shortbreaks. Hiervoor is nieuw aanbod in de overnachtingsmogelijkheden nodig. 
Naast de aangetoonde economische haalbaarheid voor een extra hotel in de binnenstad van Hoorn 
en de behoefte aan extra ligplaatscapaciteit voor passanten in de haven, liggen er mogelijkheden voor 
kleinschalige luxe overnachtingsmogelijkheden, een stadscamping met camperparkeerplaatsen en 
groeps- en trekkersaccommodatie.  
Voor een groeiend verblijfstoerisme is het nodig om op onderdelen van de productontwikkeling, maar 
zeker in de promotie, regionaal op te trekken. Hierdoor wordt de bekendheid van het gebied West-
Friesland vergroot.  
 
Voor de profielen betekent dit dat het accent moet liggen op de vijftig-plusmarkt, maar dat andere 
categorieën bezoekers, waaronder gezinnen met kinderen, singles en tweeverdieners niet mogen 
worden vergeten. 
 
De conclusie is getrokken dat de groep toeristen die aan de havenzijde binnenkomt veel kleiner is dan 
de toeristen die via de noordwestzijde van de stad binnenkomen via het NS-station en de diverse 
parkeerplaatsen voor lang parkeren. De toeristische charme van de stad is echter vooral gelegen in 
het gebied tussen het kernwinkelgebied en de haven en in de haven zelf. Inspanning is nodig om 
ervoor te zorgen de toeristen die Hoorn aan de noordwestzijde binnenkomen naar dit tussengebied en 
havengebied te trekken. Ook is van belang de toeristen van het havengebied naar het 
kernwinkelgebied te trekken. Van wezenlijk belang is hiervoor de optimale invulling van een 
dwaalmileu/museumkwartier met de belangrijke pleinen Kerkplein en Roode Steen in de overgang van 
het kernwinkelgebied naar de haven. Ook het inrichten tot een boulevard met mogelijkheid tot 
recreëren langs de Westerdijk speelt hierin een belangrijke rol.  
 
Aan de haven van Hoorn is een apart hoofdstuk gewijd. Hoorn heeft te maken met vier categorieën 
schepen in de haven: de Bruine vloot (chartervaart met historische schepen), de Witte vloot (de 
chartervaart met grote moderne passagiersschepen), de particuliere zeilvaart en de particuliere 
historische schepen.  
De haven is van wezenlijk belang voor de toeristische beleving van de stad. De doelstelling voor de 
havens is om de belevingswaarde van het totale gebied op te waarderen en het aantal watertoeristen 
(dit kunnen zowel "droge" als "natte" toeristen zijn) te doen toenemen.  
Uitgangspunten hierbij zijn: 
- de Witte en Bruine vloot zijn welkom in de haven van Hoorn; 
- de Bruine vloot is als beroepsgroep welkom in Hoorn (vaste ligplaats); 
- de gevolgen van de realisatie van een nieuwe jachthaven in de Schelphoek voor de vaste en 
passantenplaatsen in Hoorn worden in beeld gebracht; 
- de kwaliteit van de voorzieningen in de haven wordt verbeterd; 
- het verblijfsklimaat voor de "droge" toerist wordt verbeterd. 
Gebleken is dat de groeimarkt vooral zit in de Witte vloot (meer charters naar Hoorn) en particuliere 
zeilvaart (meer zeilers naar Hoorn en een verlenging van de verblijfsduur). 
 
De toekomstige productontwikkeling moet worden afgestemd op het ingezette ambitieniveau, de 
trends en ontwikkelingen die zich binnen het toerisme voordoen en de specifieke doelgroepen waarop 
Hoorn zich richt. De toeristische onderwerpen in Nederland voor de toekomst zijn gericht op Kunst en 
cultuur, Amsterdam Plus, Nederland Waterland (dit zijn identiteitsversterkende thema's), Kust en Zee, 
Attracties en Natuur en recreatie (dit zijn identiteitsneutrale thema's). De landelijke aanbeveling is om 
te focussen op de identiteitsversterkende thema's.  
Water, cultuur, verleden en heden zijn de ingrediënten die in de Hoornse productontwikkeling 
verweven moeten zijn. Belangrijk is om hiervoor de jaarlijks landelijk gekozen thema's en een jaarlijks 
regionaal thema te volgen. In de afgelopen drie jaar is gebleken dat een thematische benadering van 
een toeristisch jaar werkt.  
Evenementen zijn in de productontwikkeling van belang voor de stad en zijn een middel om het 
toeristische ambitieniveau van de stad uit te dragen. Het verlevendigt de binnenstad, het verlengt de 
verblijfsduur van de bezoeker, het trekt bezoekers naar de stad en de samenhang in evenementen 
benadrukt de jaarlijkse thema's.  
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Promotie van de stad is voorwaarde voor de slaagkans van het toeristisch beleid. De promotie van 
Hoorn is behoudens de reguliere trajecten met de VVV en De Gouden Cirkel een nieuw fenomeen. 
Het spreekwoord onbekend maakt onbemind is op Hoorn zeker van toepassing.  
Bij promotie gaat het om een "samenwerkend aanvalsplan" gedragen door de gemeente, 
bedrijfsleven, culturele organisaties en eigen bewoners. Om tot een afgewogen promotie te komen is 
het nodig een strategisch plan te hiervoor te maken.  
Voor zowel de productontwikkeling als voor de promotie is het noodzakelijk om een omslag in werken 
te maken bij zowel de toeristische marktpartijen als de overheid. Productaanbod dient in oktober 
gereed te zijn om tot tijdige promotie over te gaan (december voorafgaand aan een toeristisch jaar). 
 
Om het ambitieniveau voor het toerisme in Hoorn te realiseren is het noodzakelijk om te zorgen voor 
een adequate interne en externe organisatie. Intern wordt ingezet op een structurele interne 
toeristische projectgroep. Extern wordt een werkgroep toerisme (waaronder promotie) en een 
werkgroep evenementen (inhoudelijk) voorgesteld, bij voorkeur vallend onder de op te richten 
Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn.  
  
In een aparte bijlage wordt een overzicht van aanbevelingen op nummervolgorde en per thema 
gegeven die in de komende vier jaar nader moeten worden uitgewerkt.  
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OVERZICHT VAN AANBEVELINGEN 
 
In volgorde van nummer 
 
Aanbevelingen die in de voorgaande tekst zijn gedaan en in relatie staan met deze “brand” kunnen in 
verband met de algemene visie op de binnenstad vooralsnog niet nader worden uitgewerkt in de 
toerismenota. Deze zullen in een bredere discussie (in opvolging van 12 maart) aan de orde komen.  

 

Aanbevelingen die op grond van de algemene visie op de stad nog niet aangepakt kunnen worden 

Aanbeveling 1: 
In de discussie voor het toeristisch beleid is het dringend noodzakelijk de relatie tussen het 
winkelgebied en het havengebied te verbeteren. In omgekeerde richting is het ook belangrijk om de 
mensen die Hoorn per boot aandoen beter te verwijzen naar het winkelcentrum van de stad, maar 
deze weg blijkt meer vanzelfsprekend. Aanbevolen wordt de relatie tussen de haven en het 
winkelgebied fysiek te verbeteren. Belangrijk onderdeel hierin is de functie van de Roode Steen. 
 
Aanbeveling 6: 
In de discussie voor het toeristisch beleid moet uitspraak gedaan worden over het ambitieniveau om 
het verblijfstoerisme te bevorderen. Wanneer hiervoor wordt gekozen, wordt aanbevolen de 
overnachtingsmogelijkheden in Hoorn te vergroten en in te zetten op meerdere soorten 
overnachtingsmogelijkheden.   
 

Aanbeveling 22 

Geredeneerd vanuit de “brand” van Hoorn moet Hoorn veel meer een gezicht aan het water krijgen. 
Het water moet veel meer beleefbaar worden. Daar ligt vanuit toeristisch perspectief een belangrijke 
kans. Dit kan op veel verschillende manieren gestalte krijgen.  
 

Aanbeveling 23 

Verschuiving van de detailhandel maakt dat aanbevolen wordt anders om te gaan met pleinen 
vanwege hun toeristische aantrekkingskracht. Dit geldt met name voor het Kerkplein en de Roode 
Steen, omdat deze pleinen in relatie staan met de loop vanuit de haven naar de binnenstad en 
andersom.  
Daarnaast is de komst van kleinschalige aparte winkeltjes en uitingen van kunst in het gebied tussen 
het kernwinkelgebied en de haven belangrijk om te stimuleren. Onderzocht moet worden in hoeverre 
de gemeente hieraan een bijdrage kan leveren naast de mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt.  
 
Aanbeveling 25 
Aanbevolen wordt op korte termijn het horecabeleid voor de binnenstad te herijken en meer en 
gevarieerder aanbod van horeca in het havengebied toe te staan. Hierbij het terrassenbeleid 
(winterterrassen en terrassen in het water) betrekken. 
 

Aanbeveling 27 

Het onderzoek naar mogelijke planontwikkeling voor het Westerdijkgebied (tussen de nieuwe 
schouwburg en het Visserseiland) op korte termijn in gang zetten. 
 

Aanbeveling 31 

Een stedenbouwkundige visie ontwikkelen voor het Schellinkhouterdijkgebied. 
 

De aanbevelingen die wel uitgewerkt kunnen worden  

Aanbeveling 2: 
De bezoeker aan Hoorn wordt niet ontvangen met een duidelijke bewegwijzering. Ook na parkeren 
van de auto op een parkeerterrein is er geen logische verwijzing van de aankomstplaats naar diverse 
interessante bestemmingen in de stad.  
Om dit probleem op te lossen, is de aanbeveling een gratis plattegrondje van de stad te verstrekken, 
waarop in vogelvluchtperspectief de ligging van de highlights van de stad worden aangegeven. 
Bezoekers kunnen zich zo in één oogopslag oriënteren. De bewegwijzering is dan een aangename 
aanvulling. Dit alles leidt tot een completer aanbod. 
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Aanbeveling 3 

In verband met vandalisme wordt aanbevolen de kaartjes alleen op de bewaakte parkeerplaatsen en 
het NS-Station beschikbaar te stellen. Daarnaast uiteraard bij de VVV.   
 

Aanbeveling 4 

In de stad zijn vele openbare gelegenheden waar folders worden aangeboden. Aanbevolen wordt een 
dergelijk kaartje in tweede instantie ook op deze plaatsen gratis aan te bieden. 
 
Aanbeveling 5.: 
De geplaatste toeristische bewegwijzering moet worden geactualiseerd en moet meer prikkelend zijn. 
In de bewegwijzering wordt nu bijvoorbeeld gesproken over de “haven”, terwijl de omschrijving 
“historische haven” veel aantrekkelijker klinkt. 
 

Aanbeveling 7 

De samenwerking tussen de musea onderling en de galeries moet tot stand worden gebracht. 
Inmiddels is dit gebeurd en vinden er regelmatig cultuurbijeenkomsten plaats. 
 

Aanbeveling 8 

Samenwerking tussen de georganiseerde musea en galeries, de detailhandel en horeca en gemeente 
is van groot belang voor een beter toeristisch product. Aanbevolen wordt hiermee aan de slag te 
gaan. 
 

Aanbeveling 9 

Noodzaak is aanwezig om promotiebudgetten samen te voegen tot een groter geheel om 
gezamenlijke promotie te bewerkstelligen. Aanbevolen wordt met de betrokken partijen een start te 
maken. Dit staat los van het feit dat de wens tot individuele promotie altijd zal blijven.  
 

Aanbeveling 10 

Aanbevolen wordt te komen tot een gerichte aanpak voor gezamenlijke openstelling van de 
historische panden van Hoorn, op meerdere dagen per jaar, en dit ook als zodanig als toeristisch 
product in promotionele uitingen op te nemen.   
 

Aanbeveling 11 

Voor het toerisme is het van belang dat mensen ook individueel inzicht kunnen krijgen over de panden 
zelf. Dit vraagt om moderne en goed vormgegeven materiaal aan de panden, waarop een bezoeker in 
twee talen de historie van een pand kan beleven. Aanbevolen wordt hier inhoud aan te geven.  
 

Aanbeveling 12 

In overleg met de schouwburg vaststellen wat kan worden toegevoegd als toeristisch aanbod in de 
zomerperiode in aanvulling op de reguliere seizoensprogrammering van het Park. 
 

Aanbeveling 13 

Bij de totstandkoming van toeristische promotie aan het begin van het toeristenseizoen is het van 
belang zoveel mogelijk te weten over de programmering van de theaters. Hiervoor moet een werkbare 
methode worden gevonden.  
 

Aanbeveling 14 

In overleg met het Filmhuis vaststellen of nieuw aanvullend productaanbod in de open lucht met een 
uitvlucht bij slecht weer tot de mogelijkheden behoort.  
 

Aanbeveling 15 

Bij de productontwikkeling en de promotieactiviteiten van het toeristisch aanbod veel meer gebruik 
maken van accommodaties die in Hoorn aanwezig zijn voor sport en amusement.  
 

Aanbeveling 16 

Het is noodzakelijk om meer zwemwatervoorzieningen langs de kust van Hoorn te creëren met een 
aangenaam verblijfsklimaat. 
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Aanbeveling 17 

Fiets- en autoverhuur betrekken in de programmering van hotels en in het havengebied. Ook 
boottoeristen fietsen graag een dagje en blijken regelmatig op zoek naar een fiets. Onderzoek de 
mogelijkheid van deze diensten bij de exploitatie van de havenwinkel.  
 

Aanbeveling 18 

Zorgdragen voor duidelijkheid in het aanbod van stadswandelingen ten behoeve van de toerist en dit 
aanbod gebruiken bij de ontwikkeling van de diverse toeristische producten. 
 

Aanbeveling 19 

Voor deelname aan arrangementen moet Hoorn meer te bieden hebben en moet het toeristisch 
aanbod eerder bekend zijn. Om mee te kunnen in de brochures moet een toeristisch aanbod gereed 
zijn in december (maar bij voorkeur voor de touroperators in oktober) voorafgaande aan het 
toeristenseizoen. Aanbevolen wordt hier prioriteit aan te geven.  
 
Aanbeveling 20 
Aanbevolen wordt organisatoren  op de toeristische markt die ons bekend zijn (binnenlandse, 
buitenlandse en incoming touroperators) actief  te benaderen zodat diverse organisatoren tijdig op de 
hoogte zijn van het Hoorns product. Dit geldt ook voor de rederijen en de reisagentschappen. 
 
Aanbeveling 21 
Het is nodig om een duidelijke keuze te maken waarop promotioneel wordt ingezet.  
Dit wordt verder behandeld onder hoofdstuk 6 “Stadspromotie”. 
 
Aanbeveling 24 
Aanbevolen wordt een gemengde route tussen het heden en het verleden in de stad samen te stellen 
(gedacht wordt aan de herijking van de architectuurroute en de moderne kunstroute). 
 
Aanbeveling 26 
Onderzoek naar de markt voor de diverse overnachtingsmogelijkheden heeft nog niet 
plaatsgevonden. Wanneer de wens voor andere overnachtingsmogelijkheden in Hoorn wordt 
onderschreven, kan verder onderzoek naar de markt plaatsvinden. Het initiatief hiervoor ligt bij de 
marktpartijen. Zij dragen tevens zorg voor de kosten ervan.     
 
Aanbeveling 28 
Aanbevolen wordt om op in het water bij de uitbreiding van 2.500 m2 openbaar gebied op het 
Visserseiland nabij de Haai (nu Zuid genaamd) een afbakeningstouw aan te brengen en dit als 
zwemwater aan te merken. De maatregelen die nodig zijn voor een goede in- en uitstap moeten 
worden geïnventariseerd, eventueel in combinatie met een steiger. 
 
Aanbeveling 29 
Het gebied van de Haai (nu Zuid genaamd) tot het havenlicht opknappen en meer uitstraling geven. 
(Hiervoor is inmiddels via Halter in Balans en de Toeristische Agenda van de Provincie Noord-Holland 
een subsidie toegekend). 
 
Aanbeveling 30 
De uitstraling rond de Grashaven verbeteren. 
 
Aanbeveling 32 
Aanbevolen wordt om eerst te zorgen dat de voorzieningen in de haven worden verbeterd, waardoor 
de haven weer een A-locatie wordt. Wanneer dit is gerealiseerd, is het ook reëel de haventarieven 
aan te passen in vergelijking met andere havenplaatsen. Bij een vergelijking met andere steden moet 
ook het verschil in kwaliteitsniveau tussen de diverse steden worden betrokken.  
 

Aanbeveling 33 

Aanbevolen wordt een uitspraak te doen over de gewenste ontvangst van de riviercruisevaart in de 
haven van Hoorn.  
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Aanbeveling 34 
Wanneer Hoorn de bezoekers aan de Bruine vloot wil blijven ontvangen, moet worden onderzocht of 
de opstapplaats voor een touringcar aan het Visserseiland de beste oplossing blijft. (bekend zijn de 
volgende loopafstanden: Nieuwe Wal via het park: 1050 meter, Nieuwe Wal via Kleine Oost: 975 
meter en Visserseiland: 435 meter). 
 
Aanbeveling 35 
Aanbevolen wordt extra ligplaatscapaciteit te realiseren en deze te concentreren langs het 
Oostereiland en het Houten Hoofd te gebruiken voor de Bruine vloot.  
De Witte en Bruine vloot zijn complementair aan het hoogseizoen voor de individuele zeilvaart. Dit 
maakt dubbelgebruik van de extra ligplaatsen mogelijk.  
 

Aanbeveling 36 

Aanbevolen wordt om voor de korte stops en eventuele lijndiensten een aparte ligplaats te maken.  
 

Aanbeveling 37 

Aanbevolen wordt om kennis op te bouwen over de activiteiten die door de chartervaart worden 
ondernomen wanneer ze de Hoorne haven aandoen. Hoe lang is men hier, wat doet men, besteedt 
men tijd in Hoorn zelf, is de rederij op de hoogte van het Hoorns product etc.  
 

Aanbeveling 38 

Aanbevolen wordt om de markt rond de tulpencruises gezamenlijk te benaderen. Binnen de 
samenwerking kan Amsterdam Cruise Port een coördinerende rol vervullen. 
 

Aanbeveling 39 

Om meer bestedingen in Hoorn zelf te genereren is productontwikkeling gericht op de 
riviercruisemarkt noodzakelijk. 
 
Aanbeveling 39a 
Het aantal schepen dat alleen komt passagieren wordt nu niet geregistreerd en er wordt voor het 
enkel passagieren geen liggeld in rekening gebracht. Aanbevolen wordt dit in de toekomst wel te doen 
en hiervoor eventueel een speciaal tarief te hanteren.  
 
Aanbeveling 40 
Aanbevolen wordt de specifieke passantenplaatsen voor Hoorn uit te breiden en door het bureau 
Waterrecreatie Advies een inschatting te laten maken over de hoeveelheid benodigde extra 
passantenplaatsen. In aanmerking komen de Karperkuil en de Vluchthaven. Onderhandeling met de 
WSV Hoorn dient daarom te worden gestart, zodat een uitsterfbeleid kan worden nagestreefd. In 
eerste instantie is de uitbreiding gericht langs het Oostereiland, waardoor extra ligplaatscapaciteit in 
de binnenhaven en buitenhaven beschikbaar komt.  
 

Aanbeveling 40a 

Aanbevolen wordt uit te werken of een voormalige vissersboot ingezet kan worden voor tochtjes op 
het IJsselmeer.  
 
Aanbeveling 41 
Aanbevolen wordt om Stadsontwikkeling te betrekken bij de planvorming voor de herinrichting van het 
Hoofd en Veermanskade, zodat alle voorzieningen die hier moeten komen ook afgestemd worden op 
elkaar en logisch gesitueerd worden, met zo min mogelijk afbreuk aan de omgeving.  
 
Aanbeveling 42 
De genoemde punten in hoofdstuk 4.5.2 met betrekking tot de verbetering in het beheer van de haven 
uitwerken inclusief de omgeving rond het Houten Hoofd. 
 
Aanbeveling 43 
In de haven van Hoorn in het zomerseizoen van 2005 een tevredenheidsonderzoek te doen onder de 
gebruikers van de haven (de bezoekers die gebruik maken van een passantenplek in de Grashaven 
en de individuele bezoekers die in de gemeentehaven liggen). Aanbevolen wordt om in dit onderzoek 
ook de ervaringen van de droge bezoeker aan de haven mee te nemen.  
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Aanbeveling 44a 

Aanbevolen wordt om in september 2004 te starten met de uitvoering van de toerismenota volgens 
een gestelde prioritering, om te zorgen dat in december 2004 gestart kan worden met de 
promotieactiviteiten voor 2005.  
 

Aanbeveling 44b 

Blijven werken met een toeristisch jaarthema en in ieder geval participeren in het landelijke thema, 
voor zover de stad hiertoe de mogelijkheden biedt. Aanbevolen wordt om het jaarthema "water" voor 
2005 snel op te pakken.  
 
Aanbeveling 45 
Uitwerken van de aangegeven behoeften aan fietsroutes en activiteiten voor kinderen. Aanbevolen 
wordt om aan de fietsroutes ook het skeeleren en het inline-skaten te koppelen. Het maken van een 
kaart waarop de activiteiten in de stad staan wordt gekoppeld aan de aanbevelingen met betrekking 
tot de toeristische bewegwijzering.  
 

Aanbeveling 46 

Aanbevolen wordt het idee van de hotelmap mee te nemen in de totale productontwikkelingslijn voor 
Hoorn.  
 

Aanbeveling 47 

Aanbevolen wordt een locatie te vinden waar het “Verhaal van Hoorn” kan worden verteld, door middel 
van een film en andere fysieke producten.  
 

Aanbeveling 48 

Met gebruikmaking van een deskundig bureau vaststellen langs welke lijnen productontwikkeling zou 
moeten plaatsvinden en wanneer met welke promotie rekening moet worden gehouden. Hierbij moet 
het funshoppen als belangrijke toeristische activiteit worden betrokken.  
 

Aanbeveling 49 

In overleg met bureau informatisering onderzoeken hoe een intraweb op te zetten en onderzoeken of 
de VVV in het bijhouden van het systeem een rol kan vervullen. 
 

Aanbeveling 50 

Aanbevolen wordt om onder het binnenstadsmanagement een werkgroep toerisme te benoemen, 
waarin de gemeente Hoorn, de detailhandel, de horeca w.o hotels, VVV, musea en galeries 
participeren en (tijdelijk onder leiding van een extern deskundige) divers aanbod bij elkaar brengt tot 
een samengesteld product 
 

Aanbeveling 51 

Aanbevolen wordt om een grote werksessie te houden in aanwezigheid van een extern deskundige 
om te bereiken dat met het bedrijfsleven wegen worden gevonden die leiden tot een goed 
samengesteld product voor Hoorn gericht op de diverse doelgroepen.  
 
Aanbeveling 52 
In overleg met de Museum Stoomtram tot nadere productontwikkeling voor Hoorn komen.  
 
Aanbeveling 53 
De komende vier jaar inzetten op de genoemde evenementen onder 1 tot en met 9 onder hoofdstuk 
5.6.6 en deze uit te bouwen tot kwalitatief hoogwaardig met voldoende omvang. Deze evenementen 
spelen in op de van te voren voor Hoorn vastgestelde thema’s. 
 

Aanbeveling 54 

Aanbevolen wordt om vanuit Cultuur en Economische zaken (en wellicht sport) een budget samen te 
stellen waaruit de genoemde evenementen een subsidie ontvangen. Voor nieuwe initiatieven wordt 
een budget gereserveerd.  
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Aanbeveling 55 

Het ambitieniveau voor het inhoudelijk evenementenbeleid kan alleen maar worden bereikt wanneer 
de gemeente bereid is meer te investeren op dit onderdeel. Het gaat om extra investering in de 
evenementen zelf, maar ook om de investering voor de coördinatie. Aanbevolen wordt om financiële 
middelen hiervoor uit te trekken.  
 

Aanbeveling 56 

Aanbevolen wordt om bij de vergunningverlening voorrang te geven aan de toeristische evenementen 
in de stad die passen binnen de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten.  
 
Aanbeveling 57 
Voor de promotie van de stad is het van groot belang dat evenementen tijdig in de promotie-uitingen  
van de stad kunnen worden meegenomen. Dit betekent dat uiterlijk 1 oktober van het jaar 
vooruitlopend op het komende toeristenseizoen besloten moet zijn op de subsidie voor een 
evenement. Bovendien moet voor 1 december duidelijkheid zijn over de totale evenementenkalender. 
Dit betekent een denkomslag voor zowel gemeente als evenementenorganisatoren. 
 
Aanbeveling 58 
De stadspromotie Hoorn verdient alle aandacht. Dit is een lang proces. Voorgesteld wordt om de 
toeristische promotie, als onderdeel van de stadspromotie, gericht in te zetten op basis van een 
strategisch marketingplan. Dit plan wordt opgesteld door een extern deskundig bureau voor de 
komende vier jaar. 
 
Aanbeveling 59 
Met de VVV Noord-Holland Schiereiland Midden prestatieafspraken maken voor de komende twee 
jaar, waarbij de producten concreter worden gemaakt. De rol van deze VVV bij de specifieke 
marketingproducten afhankelijk stellen van de capaciteit die de VVV heeft.  
 
Aanbeveling 60 
Aanbevolen wordt om in te steken op het Amsterdam Plus product in overleg met Tourist Board 
Amsterdam. 
 
Aanbeveling 61 
Voorgesteld wordt De Gouden Cirkel financieel te blijven ondersteunen met een bedrag van € 12.000 
per jaar, maar op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de promotie-uitingen en de 
wijze waarop Hoorn in beeld wordt gebracht zijn vastgelegd.  
 
Aanbeveling 62 
Aanbevolen wordt de verantwoordelijkheid voor de promotie onder te brengen bij de afdeling 
Stadsontwikkeling in directe relatie met de geledingen vanuit het Toeristisch Huis en zonodig een 
externe marktpartij (reclamebureau). De afstemming van de soort producten in relatie met andere 
promotionele producten van Hoorn inclusief de invulling van de website, vinden in overleg met de 
afdeling Communicatie plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het advies van de VVV diverse 
databases adequaat met elkaar te koppelen.  
Daarnaast wordt aanbevolen om met de afdeling Communicatie werkafspraken te maken over welke 
bijdrage zij aan de toeristische promotie zullen leveren.  
 
Aanbeveling 63 
Met de werkgroep toerisme komen tot een gezamenlijk adressenbestand, ingericht per doelgroep, en 
distributienetwerk voor toeristische promotionele producten van Hoorn.  
 
Aanbeveling 64 
Aanbevolen wordt om een structureel interne werkgroep toerisme in te stellen waarin de met toerisme 
betrokken afdelingen vertegenwoordigd worden. De werkgroep vergadert 1 x per twee maanden en 
richt zich op uitvoering en afstemming van de diverse onderwerpen in de toerismenota. De werkgroep 
functioneert onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Stadsontwikkeling, omdat bij deze afdeling 
het zwaartepunt ligt.  
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Aanbeveling 65 
Aanbevolen wordt om het Binnenstadsmanagement in te voeren en hieronder twee werkgroepen in te 
stellen: een werkgroep evenementen die zich specifiek richt op de ontwikkeling van de evenementen 
(waarin de organisaties van evenementen vertegenwoordigd zijn, dus niet de uitvoerders - de 
organisatiebureaus) en een werkgroep toerisme waarin projecten en promotie worden uitgewerkt aan 
de hand van de geprioriteerde aanbevelingen.  
 
Aanbeveling 66 
Aanbevolen wordt om het samenwerkingsverband van de Historische Driehoek Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik pas op de langere termijn weer aan de orde te stellen, gelet op de vele prioriteiten in de 
toerismenota voor het lokale niveau. 
 
Aanbeveling 67 
Afstemming zoeken met het projectenbureau van het Recreatieschap Westfriesland om te bezien of 
verbetering mogelijk is in de aansluiting tussen allerlei regionale toeristische trajecten en de 
binnenstad van Hoorn. 
 
Aanbeveling 68 
Aanbevolen wordt om de Stichting VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen op te heffen.  
 
Aanbeveling 69 
Onderzoek doen naar de te behalen opbrengsten uit de toeristenbelasting en de kosten voor de 
inspanning. Op basis van dit inzicht een besluit nemen hoe om te gaan met "toeristenbelasting". 
 
Aanbeveling 70  
Voor de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk subsidie proberen te genereren. Geattendeerd 
wordt op het feit dat bij elke subsidie ook een bijdrage van de gemeente en/of van derden wordt 
verwacht. Bovendien is het noodzakelijk om bij Europese projecten een goede kosten/batenanalyse te 
maken voordat besloten wordt tot deelname. 
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In volgorde van thema 
 
 
Thema's 
 
De fysieke omgeving van de stad 
 
De aanbevelingen die betrokken worden bij de algehele visievorming op de binnenstad 
Aanbeveling 1: 
In de discussie voor het toeristisch beleid is het dringend noodzakelijk de relatie tussen het 
winkelgebied en het havengebied te verbeteren. In omgekeerde richting is het ook belangrijk om de 
mensen die Hoorn per boot aandoen beter te verwijzen naar het winkelcentrum van de stad, maar 
deze weg blijkt meer vanzelfsprekend. Aanbevolen wordt de relatie tussen de haven en het 
winkelgebied fysiek te verbeteren. Belangrijk onderdeel hierin is de functie van de Roode Steen. 
 

Aanbeveling 22 

Geredeneerd vanuit de “brand” van Hoorn moet Hoorn veel meer een gezicht aan het water krijgen. 
Het water moet veel meer beleefbaar worden. Daar ligt vanuit toeristisch perspectief een belangrijke 
kans. Dit kan op veel verschillende manieren gestalte krijgen.  
 
Aanbeveling 23 
Verschuiving van de detailhandel maakt dat aanbevolen wordt anders om te gaan met pleinen 
vanwege hun toeristische aantrekkingskracht. Dit geldt met name voor het Kerkplein en de Roode 
Steen, omdat deze pleinen in relatie staan met de loop vanuit de haven naar de binnenstad en 
andersom.  
Daarnaast is de komst van kleinschalige aparte winkeltjes en uitingen van kunst in het gebied tussen 
het kernwinkelgebied en de haven belangrijk om te stimuleren. Onderzocht moet worden in hoeverre 
de gemeente hieraan een bijdrage kan leveren naast de mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt. 
 
Aanbeveling 25 
Aanbevolen wordt op korte termijn het horecabeleid voor de binnenstad te herijken en meer en 
gevarieerder aanbod van horeca in het havengebied toe te staan. Hierbij het terrassenbeleid 
(winterterrassen en terrassen in het water) betrekken. 
 
Aanbeveling 27 
Het onderzoek naar mogelijke planontwikkeling voor het Westerdijkgebied (tussen de nieuwe 
schouwburg en het Visserseiland) in gang zetten. 
 
Aanbeveling 31 
Een stedenbouwkundige visie ontwikkelen voor het Schellinkhouterdijkgebied. 
 
 
De aanbevelingen die los van de totale visie kunnen worden uitgewerkt.  
 
Aanbeveling 16 
Het is noodzakelijk om meer zwemwatervoorzieningen langs de kust van Hoorn te creëren met een 
aangenaam verblijfsklimaat.  
 
Aanbeveling 28 
Aanbevolen wordt om op in het water bij de uitbreiding van 2.500 m2 openbaar gebied op het 
Visserseiland nabij de Haai (nu Zuid genaamd) een afbakeningstouw aan te brengen en dit als 
zwemwater aan te merken. De maatregelen die nodig zijn voor een goede in- en uitstap meten worden 
geïnventariseerd eventueel in combinatie met een steiger. 
 
Aanbeveling 41 
Aanbevolen wordt om Stadsontwikkeling te betrekken bij de planvorming voor de herinrichting van het 
Hoofd en Veermanskade, zodat alle voorzieningen die hier moeten komen ook afgestemd worden op 
elkaar en logisch gesitueerd worden, met zo min mogelijk afbreuk aan de omgeving.  
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Overnachtingsmogelijkheden 
 
Aanbeveling 6: 
In de discussie voor het toeristisch beleid moet uitspraak gedaan worden over het ambitieniveau om 
het verblijfstoerisme te bevorderen. Wanneer hiervoor wordt gekozen, wordt aanbevolen de 
overnachtingsmogelijkheden in Hoorn te vergroten en in te zetten op meerdere soorten 
overnachtingsmogelijkheden.   
 
Aanbeveling 26 
Onderzoek naar de markt voor de diverse overnachtingsmogelijkheden heeft nog niet 
plaatsgevonden. Wanneer de wens voor andere overnachtingsmogelijkheden in Hoorn wordt 
onderschreven, kan vverder onderzoek naar de markt plaatsvinden. Het initiatief hiervoor ligt bij de 
marktpartijen. Zij dragen tevens zorg voor de kosten ervan.  
 
De haven (specifiek)    
 
Aanbeveling 29 
Het gebied van de Haai (nu Zuid genaamd) tot het havenlicht opknappen en meer uitstraling geven 
(hiervoor is inmiddels via Halter in Balans en de Toeristische Agenda van de Provincie Noord-Holland 
een subsidie toegekend).  
 
Aanbeveling 30 
De uitstraling rond de Grashaven verbeteren. 
 
Aanbeveling 33 
Aanbevolen wordt een uitspraak te doen over de gewenste ontvangst van de riviercruisevaart in de 
haven van Hoorn.  
 
Aanbeveling 34 
Wanneer Hoorn de bezoekers aan de Bruine vloot wil blijven ontvangen, moet worden onderzocht of 
de opstapplaats voor een touringcar aan het Visserseiland de beste oplossing blijft. (bekend zijn de 
volgende loopafstanden: Nieuwe Wal via het park: 1050 meter, Nieuwe Wal via Kleine Oost: 975 
meter en Visserseiland: 435 meter). 
 
Aanbeveling 35 
Aanbevolen wordt extra ligplaatscapaciteit te realiseren en deze te concentreren langs het 
Oostereiland en het Houten Hoofd te gebruiken voor de Bruine vloot.  
De Witte en Bruine vloot zijn complementair aan het hoogseizoen voor de individuele zeilvaart. Dit 
maakt dubbelgebruik van de extra ligplaatsen mogelijk.  
 
Aanbeveling 36 
Aanbevolen wordt om voor de korte stops en eventuele lijndiensten een aparte ligplaats te maken.  
 
Aanbeveling 40 
Aanbevolen wordt de specifieke passantenplaatsen voor Hoorn uit te breiden en door het bureau 
Waterrecreatie Advies een inschatting te laten maken over de hoeveelheid benodigde extra 
passantenplaatsen. In aanmerking komen de Karperkuil en de Vluchthaven. Onderhandeling met de 
WSV Hoorn dient daarom te worden gestart, zodat een uitsterfbeleid kan worden nagestreefd. In 
eerste instantie is de uitbreiding gericht langs het Oostereiland, waardoor extra ligplaatscapaciteit in 
de binnenhaven en buitenhaven beschikbaar komt.  
 
Aanbeveling 42 
De genoemde punten in hoofdstuk 4.5.2 met betrekking tot de verbetering in het beheer van de haven 
uitwerken inclusief de omgeving rond het Houten Hoofd. 
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Aanbeveling 43 
In de haven van Hoorn in het zomerseizoen van 2005 een tevredenheidsonderzoek te doen onder de 
gebruikers van de haven (de bezoekers die gebruik maken van een passantenplek in de Grashaven 
en de individuele bezoekers die in de gemeentehaven liggen). Aanbevolen wordt om in dit onderzoek 
ook de ervaring van de droge bezoekers aan de haven mee te nemen. 
 
 
Productontwikkeling 
 
Aanbeveling 2: 
De bezoeker aan Hoorn wordt niet ontvangen met een duidelijke bewegwijzering. Ook na parkeren 
van de auto op een parkeerterrein is er geen logische verwijzing van de aankomstplaats naar diverse 
interessante bestemmingen in de stad.  
Om dit probleem op te lossen, is de aanbeveling een gratis plattegrondje van de stad te verstrekken, 
waarop in vogelvluchtperspectief de ligging van de highlights van de stad worden aangegeven. 
Bezoekers kunnen zich zo in één oogopslag oriënteren. De bewegwijzering is dan een aangename 
aanvulling. Dit alles leidt tot een completer aanbod. 
 
Aanbeveling 3 
In verband met vandalisme wordt aanbevolen de kaartjes alleen op de bewaakte parkeerplaatsen en 
het NS-Station beschikbaar te stellen. Daarnaast uiteraard bij de VVV.   
 
Aanbeveling 4 
In de stad zijn vele openbare gelegenheden waar folders worden aangeboden. Aanbevolen wordt een 
dergelijk kaartje in tweede instantie ook op deze plaatsen gratis aan te bieden. 
 
Aanbeveling 5 
De geplaatste toeristische bewegwijzering moet worden geactualiseerd en moet meer prikkelend zijn. 
In de bewegwijzering wordt nu bijvoorbeeld gesproken over de “haven”, terwijl de omschrijving 
“historische haven" veel aantrekkelijker klinkt. 
 
Aanbeveling 7 
De samenwerking tussen de musea onderling en de galeries moet tot stand worden gebracht. 
Inmiddels is dit gebeurd en vinden er regelmatig cultuurbijeenkomsten plaats. 
 
Aanbeveling 8 
Samenwerking tussen de georganiseerde musea en galeries, de detailhandel en horeca en gemeente 
is van groot belang voor een beter toeristisch product. Aanbevolen wordt hiermee aan de slag te 
gaan. 
 
Aanbeveling 10 
Aanbevolen wordt te komen tot een gerichte aanpak voor gezamenlijke openstelling van de 
historische panden van Hoorn, op meerdere dagen per jaar, en dit ook als zodanig als toeristisch 
product in promotionele uitingen op te nemen.   
 
Aanbeveling 11 
Voor het toerisme is het van belang dat mensen ook individueel inzicht kunnen krijgen over de panden 
zelf. Dit vraagt om moderne en goed vormgegeven materiaal aan de panden, waarop een bezoeker in 
twee talen de historie van een pand kan beleven. Aanbevolen wordt hier inhoud aan te geven.  
 
Aanbeveling 12 
In overleg met de schouwburg vaststellen wat kan worden toegevoegd als toeristisch aanbod in de 
zomerperiode in aanvulling op de reguliere seizoensprogrammering van het Park. 
 
Aanbeveling 14 
In overleg met het Filmhuis vaststellen of nieuw aanvullend productaanbod in de open lucht met een 
uitvlucht bij slecht weer tot de mogelijkheden behoort.  
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Aanbeveling 17 
Fiets- en autoverhuur betrekken in de programmering van hotels en in het havengebied. Ook 
boottoeristen fietsen graag een dagje en blijken regelmatig op zoek naar een fiets. Onderzoek de 
mogelijkheid van deze diensten bij de exploitatie van de havenwinkel.  
 
Aanbeveling 18 
Zorgdragen voor duidelijkheid in het aanbod van stadswandelingen ten behoeve van de toerist en dit 
aanbod gebruiken bij de ontwikkeling van de diverse toeristische producten. 
 
Aanbeveling 24 
Aanbevolen wordt een gemengde route tussen het heden en het verleden in de stad samen te stellen 
(gedacht wordt aan herijking van de architectuurroute en de moderne kunstroute). 
 
Aanbeveling 37 
Aanbevolen wordt om kennis op te bouwen over de activiteiten die door de chartervaart worden 
ondernomen wanneer ze de Hoornse haven aandoen. Hoe lang is men hier, wat doet men, besteedt 
men tijd in Hoorn zelf, is de rederij op de hoogte van het Hoorns product etc.  
 
Aanbeveling 38 
Aanbevolen wordt om de markt rond de tulpencruises gezamenlijk te benaderen. Binnen de 
samenwerking kan Amsterdam Cruise Port een coördinerende rol vervullen. 
 
Aanbeveling 39 
Om meer bestedingen in Hoorn zelf te genereren is productontwikkeling gericht op de 
riviercruisemarkt noodzakelijk.  
 
Aanbeveling 40a 
Aanbevolen wordt uit te werken of een voormalige vissersboot ingezet kan worden voor tochtjes op 
het IJsselmeer.  
 
Aanbeveling 45 
Uitwerken van de aangegeven behoeften aan fietsroutes en activiteiten voor kinderen. Aanbevolen 
wordt om aan de fietsroutes ook het skeeleren en het inline-skaten te koppelen. Het maken van een 
kaart waarop de activiteiten van de stad staan, wordt gekoppeld aan de aanbevelingen met betrekking 
tot de toeristische bewegwijzering.  
 
Aanbeveling 46 
Aanbevolen wordt het idee van de hotelmap mee te nemen in de totale productontwikkelingslijn voor 
Hoorn.  
 
Aanbeveling 48 
Met gebruikmaking van een deskundig bureau vaststellen langs welke lijnen productontwikkeling zou 
moeten plaatsvinden en wanneer met welke promotie rekening moet worden gehouden. Hierbij moet 
het funshoppen als belangrijke toeristische activiteit worden betrokken.  
 
Aanbeveling 49 
In overleg met bureau informatisering onderzoeken hoe een intraweb op te zetten en onderzoeken of 
de VVV in het bijhouden van het systeem een rol kan vervullen. 
 
Aanbeveling 51 
Aanbevolen wordt om een grote werksessie te houden in aanwezigheid van een extern deskundige 
om te bereiken dat met het bedrijfsleven wegen worden gevonden die leiden tot een goed 
samengesteld product voor Hoorn gericht op de diverse doelgroepen.  
 
Aanbeveling 52 
In overleg met de Museum Stoomtram tot nadere productontwikkeling voor Hoorn komen.  
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Thematisering 
 
Aanbeveling 44b 
Blijven werken met een toeristisch jaarthema en in ieder geval participeren in het landelijke thema, 
voor zover de stad hiertoe de mogelijkheden biedt. Aanbevolen wordt het jaarthema "water" voor 2005 
snel op te pakken.  
 
 
Evenementenbeleid 
 
Aanbeveling 53 
De komende vier jaar inzetten op de genoemde evenementen onder 1 tot en met 9 onder hoofdstuk 
5.6.6 en deze uit te bouwen tot kwalitatief hoogwaardig met voldoende omvang. Deze evenementen 
spelen in op de van tevoren voor Hoorn vastgestelde thema’s. 
 
Aanbeveling 54 
Aanbevolen wordt om vanuit Cultuur en Economische zaken (en wellicht sport) een budget samen te 
stellen waaruit de genoemde evenementen een subsidie ontvangen. Voor nieuwe initiatieven wordt 
een budget gereserveerd.  
 
Aanbeveling 55 
Het ambitieniveau voor het inhoudelijk evenementenbeleid kan alleen maar worden bereikt wanneer 
de gemeente bereid is meer te investeren op dit onderdeel. Het gaat om extra investering in de 
evenementen zelf, maar ook om de investering voor de coördinatie. Aanbevolen wordt om financiële 
middelen hiervoor uit te trekken.  
 
Aanbeveling 56 
Aanbevolen wordt om bij de vergunningverlening voorrang te geven aan de toeristische evenementen 
in de stad die passen binnen de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten.  
 
Promotie 
 
Aanbeveling 9 
Noodzaak is aanwezig om promotiebudgetten samen te voegen tot een groter geheel om 
gezamenlijke promotie te bewerkstelligen. Aanbevolen wordt met de betrokken partijen een start te 
maken. Dit staat los van het feit dat de wens tot individuele promotie altijd zal blijven.  
 
Aanbeveling 13 
Bij de totstandkoming van toeristische promotie aan het begin van het toeristenseizoen is het van 
belang zoveel mogelijk te weten over de programmering van de theaters. Hiervoor moet een werkbare 
methode worden gevonden.  
 
Aanbeveling 15 
Bij de productontwikkeling en de promotieactiviteiten van het toeristisch aanbod veel meer gebruik 
maken van sport- en ontspanningsaccommodaties die Hoorn heeft (zie pagina 23). 

 
Aanbeveling 19 
Voor deelname aan arrangementen moet Hoorn meer te bieden hebben en moet het toeristisch 
aanbod eerder bekend zijn. Om mee te kunnen in de brochures moet een toeristisch aanbod gereed 
zijn in december (maar bij voorkeur voor de touroprators al in oktober) voorafgaande aan het 
toeristenseizoen. Aanbevolen wordt hier prioriteit aan te geven.  
 
Aanbeveling 20 
Aanbevolen wordt organisatoren  op de toeristische markt die ons bekend zijn (binnenlandse, 
buitenlandse en incoming touroperators) actief te benaderen zodat diverse organisatoren tijdig op de 
hoogte zijn van het Hoorns product. Dit geldt ook voor de rederijen en de reisagentschappen. 
 
Aanbeveling 21 
Het is nodig om een duidelijke keuze te maken waarop promotioneel wordt ingezet.  
Dit wordt verder behandeld onder hoofdstuk 6 “Stadspromotie”. 
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Aanbeveling 57 
Voor de promotie van de stad is het van groot belang dat evenementen tijdig in de promotie-uitingen  
van de stad kunnen worden meegenomen. Dit betekent dat uiterlijk 1 oktober van het jaar 
vooruitlopend op het komende toeristenseizoen besloten moet zijn op de subsidie voor een 
evenement. Bovendien moet voor 1 december duidelijkheid zijn over de totale evenementenkalender. 
Dit betekent een denkomslag voor zowel gemeente als evenementenorganisatoren. 
 
Aanbeveling 58 
De stadspromotie Hoorn verdient alle aandacht. Dit is een lang proces. Voorgesteld wordt om de 
toeristische promotie, als onderdeel van de stadspromotie, gericht in te zetten op basis van een 
strategisch marketingplan. Dit plan wordt opgesteld door een extern deskundig bureau voor de 
komende vier jaar.  
 
Aanbeveling 59 
Met de VVV Noord-Holland Schiereiland Midden prestatieafspraken maken voor de komende twee 
jaar, waarbij de producten concreter worden gemaakt. De rol van deze VVV bij de specifieke 
marketingproducten afhankelijk stellen van de capaciteit die de VVV heeft.  
 
Aanbeveling 60 
Aanbevolen wordt om in te steken op het Amsterdam Plus product in overleg met Tourist Board 
Amsterdam. 
 
Aanbeveling 61 
Voorgesteld wort De Gouden Cirkel financieel te blijven ondersteunen met een bedrag van € 12.000 
per jaar, maar op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de promotie-uitingen en de 
wijze waarop Hoorn in beeld wordt gebracht zijn vastgelegd.  
 
Aanbeveling 62 
Aanbevolen wordt de verantwoordelijkheid voor de promotie onder te brengen bij de afdeling 
Stadsontwikkeling in directe relatie met de geledingen vanuit het Toeristisch Huis en zonodig een 
externe marktpartij (reclamebureau). De afstemming van de soort producten in relatie met andere 
promotionele producten van Hoorn inclusief de invulling van de website, vinden in overleg met de 
afdeling Communicatie plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het advies van de VVV diverse 
databases adequaat met elkaar te koppelen.  
Daarnaast wordt aanbevolen om met de afdeling Communicatie werkafspraken te maken over welke 
bijdrage zij aan de toeristische promotie zullen leveren.  
 
Aanbeveling 63 
Met de werkgroep toerisme komen tot een gezamenlijk adressenbestand, ingericht per doelgroep, en 
distributienetwerk voor toeristische promotionele producten van Hoorn.  
 
 
De toeristische organisatie 
 
Aanbeveling 44a 
Aanbevolen wordt om in september 2004 te starten met de uitvoering van de toerismenota volgens 
een gestelde prioritering, om te zorgen dat in december 2004 gestart kan worden met de 
promotieactiviteiten voor 2005.  
 
Aanbeveling 50 
Aanbevolen wordt om onder het binnenstadsmanagement een werkgroep toerisme te benoemen, 
waarin de gemeente Hoorn, de detailhandel, de horeca w.o hotels, VVV, musea en galeries 
participeren en (tijdelijk onder leiding van een extern deskundige) divers aanbod bij elkaar brengt tot 
een samengesteld product 
 
Aanbeveling 64 
Aanbevolen wordt om een structureel interne werkgroep toerisme in te stellen waarin de met toerisme 
betrokken afdelingen vertegenwoordigd worden. De werkgroep vergadert 1 x per twee maanden en 
richt zich op uitvoering en afstemming van de diverse onderwerpen in de toerismenota. De werkgroep 
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functioneert onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Stadsontwikkeling, omdat bij deze afdeling 
het zwaartepunt ligt.  
 
Aanbeveling 65 
Aanbevolen wordt om onder het Binnenstadsmanagement een werkgroep evenementen in te stellen, 
specifiek gericht op de ontwikkeling van de evenementen (waarin de organisaties van evenementen 
vertegenwoordigd zijn, dus niet de uitvoerders - de organisatiebureaus). 
 
Hoorn in de regio  
 
Aanbeveling 66 
Aanbevolen wordt om het samenwerkingsverband van de Historische Driehoek Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik pas op de langere termijn weer aan de orde te stellen, gelet op de vele prioriteiten in de 
toerismenota voor het lokale niveau. 
 
Aanbeveling 67 
Afstemming zoeken met het projectenbureau van het Recreatieschap Westfriesland om te bezien of 
verbetering mogelijk is in de aansluiting tussen allerlei regionale toeristische trajecten en de 
binnenstad van Hoorn. 
 
Aanbeveling 68 
Aanbevolen wordt om de Stichting VOC-kamer Hoorn-Enkhuizen op te heffen.  
 
 
Financiën  
 
Aanbeveling 32 
Aanbevolen wordt om eerst te zorgen dat de voorzieningen in de haven worden verbeterd, waardoor 
de haven weer een A-locatie wordt. Wanneer dit is gerealiseerd, is het ook reëel de haventarieven 
aan te passen in vergelijking met andere havenplaatsen. Bij een vergelijking met andere steden moet 
ook het verschil in kwaliteitsniveau tussen de diverse steden worden betrokken.  
 
Aanbeveling 39a 
Het aantal schepen dat alleen komt passagieren wordt nu niet geregistreerd en er wordt voor het 
enkel passagieren geen liggeld in rekening gebracht. Aanbevolen wordt dit in de toekomst wel te doen 
en hiervoor eventueel een speciaal tarief te hanteren.  
 
Aanbeveling 69 
Onderzoek doen naar de te behalen opbrengsten uit de toeristenbelasting en de kosten voor de 
inspanning. Op basis van dit inzicht een besluit nemen hoe om te gaan met "toeristenbelasting". 
 
Aanbeveling 70  
Voor de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk subsidie proberen te genereren. Geattendeerd 
wordt op het feit dat bij elke subsidie ook een bijdrage van de gemeente en/of van derden wordt 
verwacht. Bovendien is het noodzakelijk om bij Europese projecten een goede kosten/batenanalyse te 
maken voordat besloten wordt tot deelname. 
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Beleidsplan Kunstenaarvereniging Hoorn e.a.   Kunstenaarsvereniging Hoorn  
2005 - 2009 
Beleidsplan Stichting Affichemuseum Nederland Stichting Affichemuseum 
2004 - 2008 
Promotieonderzoek Hoornse Stadstiendaagse  Hollandsch Fortuyn i.o.v. gemeente Hoorn 
(juli 2004) 
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Vakbladen 

 
Recreatie en Toerisme (tijdschrift voor manage-  Arko Sports Media b.v. (6 x per jaar) 
ment in de leisure) 
Recreactief (vakblad over recreatie en toerisme) RECRON (maandblad) 
 
 
 


