
1

Recreatie & Toerisme 
Perspectief gemeente Beverwijk



2

Colofon

Afdeling:  Ruimtelijk Beleid, team economie
Datum:  18 februari 2022

Plattegronden blz. 10 t/m 13
De Bladenmaaksters

Met ondersteuning van:
Bureau BUITEN heeft het bureauonderzoek uitgevoerd en
daarmee bouwstenen aangeleverd voor het opstellen van 
het Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk.



3

Voorwoord

Beste raadsleden van de gemeente Beverwijk en lezers,

De gemeente Beverwijk heeft met de kernen Beverwijk en Wijk aan Zee een divers recreatief en toeristisch 
aanbod voor inwoners en bezoekers. Er is genoeg te ontdekken. Uitwaaien op het strand van Wijk aan Zee, een 
dagje winkelen in het centrum van Beverwijk en de cultuurhistorie ontdekken via de verschillende wandel- en 
fietsroutes. Als wethouder recreatie & toerisme ben ik hier trots op. De gemeente kan vanuit de verschillende 
beleidsvelden een positieve bijdrage blijven leveren aan het recreatieve en toeristische aanbod van de gemeente. 
Om dit te ondersteunen bied ik de gemeenteraad het “Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk’ 
aan. Een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Een visie die nog moet worden vastgesteld en waar 
recreatie & toerisme onderdeel van uitmaken. Ik hoop dat dit perspectief inspireert, inzicht geeft en ondersteunt 
bij de toekomstige keuzes die gemaakt worden over recreatie & toerisme.  

Hanneke Niele
Wethouder recreatie & toerisme
Gemeente Beverwijk
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Leeswijzer

In dit document wordt ingezoomd op recreatie & toerisme van de gemeente 
Beverwijk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kernen Beverwijk en 
Wijk aan Zee. Dit omdat deze kernen twee bestemmingen zijn met een eigen 
DNA en een verschillend recreatief en toeristisch profiel. Wanneer er over de 
kern Beverwijk wordt gesproken dan wordt Beverwijk vermeld. De kern Wijk 
aan Zee staat vermeld als Wijk aan Zee. Als er gesproken wordt over de gehele 
gemeente (Beverwijk en Wijk aan Zee) wordt dit aangegeven met gemeente 
Beverwijk.
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1. Inleiding

Dit document ‘Recreatie & Toerisme 
Perspectief gemeente Beverwijk’ is 
een bouwsteen voor de gemeentelijke 
omgevingsvisie waarin analyses, trends 
& ontwikkelingen, perspectieven en 
kansrijke sporen worden geschetst met 
betrekking tot de vrijetijdssector. 

Het is geen nieuw beleidsdocument, 
maar een handreiking aan de gemeen-
teraad in het kader van de omgevings-
visie. 

Het perspectief beschrijft kansrijke 
sporen voor recreatie & toerisme, die 
integraal kunnen worden afgewogen 
binnen de door de raad nog vast te 
stellen omgevingsvisie. De omgevings-
visie biedt het uiteindelijke kader voor 
de concrete acties met betrekking tot 
recreatie & toerisme. De acties worden 
later in het omgevingsinstrument ‘pro-
gramma’s’ opgenomen en uitgewerkt 
inclusief uitvoeringsagenda’s (projecten, 
verantwoordelijken, middelen etc.).

Inzet en doel
De gemeente Beverwijk heeft de afgelo-
pen periode met het Beleidsplan Toeris-
me 2015-2020 ingezet op verdere toe-
ristische ontwikkeling van de gemeente. 
Een beleidsplan dat nog grotendeels 
actueel is en waar dit perspectief op 

teruggrijpt. Voor nu en de toekomst is 
het van toegevoegde waarde dat de 
gemeente blijft inzetten voor recreatie 
& toerisme. 

Inzet van de gemeente waardoor er 
een positieve bijdrage geleverd wordt 
aan de leefomgeving en lokale econo-
mie, waarbij rekening wordt gehouden 
met natuur- en cultuurwaarden.
 
Hierbij heeft de gemeente een 
faciliterende rol. Uiteindelijk zijn het de 
initiatieven van ondernemers, stichtin-
gen, bewoners en organisaties die het 
aanbod bepalen. Inzet op recreatie & 
toerisme resulteert in groei van direc-
te en afgeleide toeristisch-recreatieve 
bestedingen en de werkgelegenheid die 
hieraan gekoppeld is. 

Een optimaal toeristisch-recreatief 
aanbod is geen doel op zich, maar een 
middel om te werken aan een gemeen-
te waar het prettig wonen, werken, 
verblijven en recreëren is. 

Voordat er in dit perspectief wordt inge-
gaan op welke kansrijke sporen er zijn 
met betrekking tot de vrijetijdssector 
op basis van trends & ontwikkelingen en 
profiel bezoekers en inwoners, start het 
perspectief met een huidige beschrij-

ving van recreatie & toerisme gemeen-
te Beverwijk (hoofdstuk 2). Naast de 
beschrijving wordt er ook ingegaan op 
welke stappen de gemeente op meer-
dere beleidsvelden al heeft genomen en 
nog neemt, die positief bijdragen aan 
recreatie & toerisme. 
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2. Recreatie & toerisme gemeente Beverwijk

De kernkwaliteiten recreatie & toerisme van de gemeente Beverwijk zijn: zee, strand en duinen, cultuurhistorie 
en fiets/wandelpaden. Een stad waar gerecreëerd kan worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, 
op de Bazaar of in het recreatiegebied De Buitenlanden.

2.1 Algemene beschrijving

In Wijk aan Zee hebben het strand, de 
zee en de duinen een grote aantrek-
kingskracht. Daarnaast zijn er de bijzon-
dere historische gebouwen, bunkers, 
kunst en creatieve initiatieven en een 
groot evenementenaanbod. Dit aanbod 
wordt verder versterkt door de ligging 
aan het Noordhollands Duinreservaat 
waar gewandeld en gefietst kan worden. 
Het karakter van het dorp als kleinscha-
lige en gastvrije bestemming weet veel 
mensen te binden.  

Ook Beverwijk heeft haar inwoners 
en bezoekers genoeg te bieden met 
betrekking tot recreatie & toerisme. De 
grootste attractie is de Bazaar. Maar er 
is zoveel meer. Zo zijn er in de stad bij-
zondere gebouwen zoals De Grote Kerk 
met de Wijkertoren, de Agathakerk en 
de fraaie Buitenplaatsen (bv. Akerendam 
en Scheybeeck) Buiten de stad bevinden 
zich het Fort aan de Sint Aagtendijk en 
het Fort bij Velsen. Beide forten maken 
onderdeel uit van de bekende Stelling 

van Amsterdam dat op de UNESCO-We-
relderfgoedlijst staat. Er is het Museum 
Kennemerland, de kinderboerderij, de 
kleinste dierentuin van Nederland, de 
bioscoop en het Kennemer Theater. Ook 
zijn er in het centrum winkels, een week-
markt en een gevarieerde horeca voor 
een dagje winkelen.

Beverwijk geeft ruimte aan culturele 
initiatieven waardoor er verschillende 
culturele broedplaatsen zijn zoals de 
Broedmachine en het Muziekfort. En 
natuurlijk elk jaar weer voldoende eve-
nementen om van te genieten. Evene-
menten zijn belangrijk voor de gemeen-
te Beverwijk. De gemeente stimuleert 
de organisatie en de promotie van deze 
activiteiten. De inzet is en blijft om via 
belangwekkende evenementen of festi-
vals de gemeente Beverwijk op de kaart 
te zetten. 

Toeristisch Informatiepunt

In de gemeente Beverwijk is een 
Toeristisch Informatie Punt (TIP), dat 
gevestigd is in Wijk aan Zee. Zowel 
online als via de fysieke winkel zorgt 
TIP voor de toeristische informatie-
voorziening over de gemeente. 
TIP heeft hiermee  een directe meer-
waarde voor de promotie van het 
toeristisch en recreatief aanbod in 
Beverwijk en Wijk aan Zee.
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2.2 Verblijf

Dagrecreatie biedt volop kansen in Wijk 
aan Zee en Beverwijk (zie hoofdstuk 2), 
maar de mogelijkheden tot meerdaags-
verblijf in de gemeente Beverwijk is nog 
beperkt. De kern Wijk aan Zee biedt veel 
meer mogelijkheden dan Beverwijk 
(zie tabel Aantal overnachtingen). 

De verwachtingen zijn (pre en post 
corona) dat de omvang van verblijfstoe-
risme blijft groeien. Ook in onze deelre-
gio IJmond. In het beleidsplan Toerisme 
2015-2020 is het belang van meer, vaker 
terugkomende en langer verblijvende 
bezoekers al beschreven. Stimuleren 
van meerdaagse verblijfsrecreatie is 
nodig als de gemeente wil inzetten op 
groei in de vrijetijdssector. Er is meer 
mogelijk. Zeker gezien de ontwikkelin-
gen van de Spoorzone waar meerdaags 
verblijf te realiseren is. Ook zijn er kan-
sen voor verdere arrangement-ontwik-
keling (zowel lokaal als regionaal), 

2.3 Verbinding met omliggende groen- 
en recreatiegebieden

In de omgeving van de gemeente 
Beverwijk liggen verschillende groen- 
en recreatiegebieden met recreatieve 
mogelijkheden, die het recreatieve en 
toeristische profiel van de gemeente 
Beverwijk verstevigen. 

De behoefte aan buitenrecreatie is 
door corona verder gegroeid en goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
buitenrecreatie is van belang voor de 
inwoners. De drukbevolkte regio, waar 
de gemeente Beverwijk onderdeel van 
is en de ontwikkeling van de Spoorzone 
maakt de vraag naar groen in een 
rond de stad om te ontspannen nog 
structureler.

De gemeente Beverwijk ligt in de regio 
IJmond en is omgeven door de volgende 
natuur- en recreatiegebieden: Beec-
kestijn, Spaarnwoude, Noordhollands 
Duinreservaat, De Buitenlanden met het 
Aagtenpark en het Alkmaardermeer. 
De recreatiegebieden zijn aangesloten 
op het wandel- en fietsroutenetwerk 
waarvan de routestructuur doorloopt 
tot in het centrum van Beverwijk en 
Wijk aan Zee. Rond het Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer ligt een dicht recreatief 
vaarnetwerk (sloepenroutes en recrea-
tieve vaarwegen). Ten noorden van de 
gemeentegrens liggen de duinen 
bij Heemskerk en het Noordhollands 
Duinreservaat.

Aantal overnachtingen

Beverwjk

Wijk aan Zee

2020

3.202

76.871

2019

5.502

128.272

2018

3.715

125.209

2017

4.856

121.205

2016

5.707

160.352

Bron: Cocensus

waardoor een langer verblijf in de gemeente Beverwijk aantrekkelijk wordt ge-
maakt. Dit resulteert in positieve economische effecten zoals groei van de werkge-
legenheid, toenemende directe en indirecte bestedingen, maar ook in een verbete-
ring van het voorzieningenniveau en het leefklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee.  
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2.4 Bereikbaarheid aanbod 
gemeente Beverwijk en de regio

Het centrum van Beverwijk is binnen 
60 minuten bereikbaar met de auto 
vanuit een groot deel van Nederland: 
van Hoek van Holland tot Den Helder en 
van Amersfoort tot Lelystad. Voor het 
openbaar vervoer ligt dit anders. Bezoe-
kers uit Haarlem of delen van Amster-
dam kunnen binnen 60 minuten op het 
NS-station van Beverwijk zijn, maar de 
rest van Nederland is meer dan 60 minu-
ten aan reistijd kwijt. Zoals benoemd in 
de MRA Agenda van de IJmond streeft 
Beverwijk naar een 30 minuten bereik-
baarheid vanuit Amsterdam. Dit zou, 
ook voor de toeristische-recreatieve 
ontwikkeling van de gemeente, een 
grote stimulans zijn.

NS-station Beverwijk biedt 51 OV-fiet-
sen aan en over het algemeen is daar 
meestal 40% van uitgeleend. OV-fiet-
sen zijn een gemakkelijke manier om 
locaties, die niet op loopafstand liggen, 
te bereiken.

Wijk aan Zee is via het OV te bereiken 
met een directe busverbinding vanaf het 
station van Beverwijk. Voor de auto-
bezitter is Wijk aan Zee aantrekkelijk. 
Parkeren is hier vooralsnog hier gratis 
en bij elke strandopgang zijn er parkeer-
terreinen aanwezig. Bij zonnig weer 
wordt er een extra parkeerterrein op de 
Dorpsweide geopend. 

Bereikbaarheid binnen 
60 minuten met de auto van en naar 
station Beverwijk

Bereikbaarheid binnen 
60 minuten met de trein van en naar 
station Beverwijk

2.5 Stadsimago

Wijk aan Zee en Beverwijk samen zor-
gen voor een veelzijdig aanbod dat ook 
duidelijk naar voren komt in het stads-
imago van Beverwijk. Het stadsimago 
is begin 2022 is gelanceerd en hierbij  is 
het onderscheidend vermogen van de 
stad de basis: “elkaar vooruit helpen, 
problemen worden kansen!, Echt, moza-
iek van bedrijvigheid en persoonlijk”. 
Er is een website IJmondnoord.nl, een 
merk en een huisstijl. Het stadsimago 
inclusief storytelling, branded values 
en herkenbare en uniforme uitstraling 
vormt een paraplu, waar recreatie & 
toerisme bij gaat aansluiten. Stadsima-
go is de basis van waaruit gewerkt zal 
worden. Gemeente Beverwijk is een 
stad die nog niet af is en waar nog van 
alles mogelijk is.

De gemeente heeft de afge-
lopen jaren niet stilgezeten als 
het om recreatie & toerisme 
gaat. En zit nog steeds niet stil. 
Op de volgende pagina een 
indruk van de activiteiten.

Als afsluiting van dit hoofdstuk 
twee plattegronden van 
Beverwijk en Wijk aan Zee 
ter illustratie van wat de 
gemeente te bieden heeft!
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Beleidsplan Toerisme 2015-2020

Het beleidsplan Toerisme 2015-2020 was 
het eerste beleidsplan van de gemeente 
Beverwijk op gebied van recreatie & 
toerisme. Een kort en krachtig beleids-
plan als kaderstelling en om concreet 
‘handen en voeten’ te geven aan de 
toeristische plannen en ambities. Een 
beleidsplan dat grotendeels nog actueel 
is en waar deze nota dan ook op terug-
grijpt (zie hoofdstuk 7), zoals:

• Beschrijving kernwaarden Beverwijk 
en Wijk aan Zee;

• Inzet op meer, vaker terugkomende 
en langer verblijvende (toeristische) 
bezoekers;

• Versterken toeristische promotie en 
communicatie;

• Stimuleren en versterken toeristi-
sche organisatie en samenwerking.

Inzet gemeente Beverwijk met een 
positief effect op recreatie & toerisme

De afgelopen jaren is door de inzet van 
de gemeente Beverwijk vanuit verschil-
lende beleidsvelden op de onderstaan-
de onderwerpen een positieve impuls 
gegeven aan recreatie & toerisme:

Evenementen: De gemeente onder-
steunt verschillende evenementen. 
Dit doet ze niet alleen financieel, maar 
ook door mee te denken. Voorbeelden 
van deze evenementen zijn: Young Art 
Festival, Schaatsbaan, Pollution Art Fes-
tival, Industriecultuur en de Feestweek. 
En natuurlijk het beroemde interna-
tionale Tata Steel Chess Tournament. 
Dit schaaktoernooi is onlosmakelijk 
verbonden met Wijk aan Zee. Inzet op 
evenementen blijft voor de gemeente 
belangrijk. Het versterkt het imago en 
de levendigheid van Beverwijk en Wijk 
aan Zee.

Stadsimago Beverwijk: Het stads-
imago dat door de gemeente is ont-
wikkeld biedt recreatie & toerisme een 
paraplu om het recreatieve aanbod te 
promoten. Promotie gebaseerd op de 
kernwaarden van de gemeente en dat 
zorgt voor herkenbaarheid. Daarbij 
komen er vanuit stadsimago in 2022 vier 
informatieborden bij de invalswegen 
van de stad waarop onder andere eve-
nementen worden aangekondigd.

Herstelfonds corona: In 2021 heeft de 
gemeente meerdere projecten 
gefinancierd vanuit het Herstelfonds, 
die ook een recreatief/toeristisch 
(deel)doel hebben, zoals:

• Boomgaard Rorik - activiteiten en 
workshops ‘Zomer op boomgaard 
Rorik.

• Rozenhartmedia - Beverwijk 
magazine najaar 2021 en voorjaar 
2022.

• St. Fortpop Beverwijk – Aanpassin-
gen t.b.v. duurzame toekomst St. 
Aagtendijk. 

• St. Welzijn Beverwijk – “Doe-weer-
mee-karavaan”, welzijns- en cul-
turele activiteiten en proeverijen 
door de gehele gemeente.

• St. Lucasgilde Beverwijk: Teken-
festival en met workshops en 
muziek op Muziekfort.

• Ver. Grote Kerk Beverwijk – Orga-
niseren van kleinkunstfestival in 
Beverwijk.

• Allen initiatieven met een aanbod 
voor vertier en verblijf voor bezoe-
kers en inwoners. 

Visie recreatieschap Alkmaarder 
en Uitgeestermeer: De gemeente 
Beverwijk heeft samen met de andere 
partners gewerkt aan de visie voor het 
recreatiegebied. Deze visie “Natuur en 
recreatie in Hollandse landschappen” 
is vastgesteld en wordt uitgewerkt in 
de verschillende uitvoerings-

programma’s. De visie ten aanzien van 
het Aagtenpark, De Buitenlanden en 
De Omzoom wordt verder ontwikkeld 
en uitgewerkt met maatregelen. Het 
achterliggende doel is: een diversiteit 
aan recreatief gebruik, met ruimte voor 
initiatieven van inwoners of bedrijven 
die bijdragen aan de levendigheid van 
het gebied. 

Promotie: Om het recreatieve aanbod 
te promoten en kenbaar te  maken bij 
potentiële bezoekers buiten Beverwijk, 
sluit Beverwijk aan bij Wat Gaan We 
Doen.nl – op stap in mooi Kennemer-
land. Dit is een bestaand (promotie)
netwerk, dat zowel Nederlands als 
Duitstalig is. Dit betekent dat de ge-
meenten Beverwijk in 2022 in het gratis 
vakantiemagazine (oplage 80.000) staat 
vermeld. Tevens  wordt de gemeente via 
de website (15.000 – 20.000 wekelijk-
se bezoekers) als ook via social media 
kanalen van Wat Gaan We Doen 
gepresenteerd aan een groot publiek.

https://watgaanwedoen.nl/
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3. Trends en ontwikkelingen

De toeristisch-recreatieve sector is een dynamische sector. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen op het gebied van economie, maatschappij, natuur, technologie en milieu/omgeving beschreven. 
Daarbij wordt de relevantie aangegeven voor de gemeente Beverwijk.

Door corona vaker naar buiten en op 
vakantie in eigen land.

De coronacrisis heeft een ongekende 
impact op onze samenleving en zeker 
ook op de sector recreatie & toerisme. 
Het ondernemende deel van de sector 
heeft het zwaar door noodgedwongen 
sluiting of beperking in capaciteit. Met 
name de horeca en het aanbod gericht 
op groepen (events, zakelijk) krijgt rake 
klappen. Tegelijkertijd gaan Nederlan-
ders vaker naar buiten en op vakantie 
in eigen land. De verwachting is dat 
een deel daarvan dit ook na corona zal 
blijven doen.

Betekenis gemeente Beverwijk
De verwachting dat meer mensen in 
eigen land op vakantie gaan, is een kans 
voor gemeente Beverwijk. Strandbe-
zoek gecombineerd met stedelijke voor-
zieningen (cultuur, horeca, retail) maakt 
de gemeente Beverwijk ook kansrijk 
als bestemming voor een meerdaags 
bezoek. 

Belevenis en betekenis zijn al een 
tijdje de norm.

De beleveniseconomie draait op volle 
toeren: mensen zijn op zoek naar bijzon-
dere ervaringen, uniek, authentiek en 
het liefst persoonlijk op maat gemaakt 
en afgestemd op persoonlijke interesses 
en wensen. Daarbij is er ook een toene-
mend belang van vrijetijdsactiviteiten 
voor persoonlijke ontwikkeling, een 
groeiende interesse voor cultuurhistorie 
en een grotere behoefte aan het samen 
zijn met anderen.  

Betekenis gemeente Beverwijk
Dag- en verblijfsaanbod moet uniek zijn 
en een verblijfservaring van betekenis 
voor de gast. Beleefbaarheid van ver-
haallijnen is belangrijk. Wees hier conse-
quent in. Producten en diensten moeten 
idealiter aansluiten bij het DNA Wijk aan 
Zee/Beverwijk, het Toekomstbeeld Be-
verwijk en bij de motivatie/wensen van 
inwoners en beoogde doelgroepen.  

Traditionele doelgroepen 
verdwijnen.

Doelgroepen zijn niet meer te vangen 
in termen als ‘jongeren’, ‘ouderen’ of 
‘gezinnen’. Er is een veelheid aan niches 
ontstaan en de verwachtingen van de 
verschillende doelgroepen lopen steeds 
verder uiteen. Iedereen is op zoek naar 
‘kwaliteit’, maar wat daaronder wordt 
verstaan is voor iedereen anders. Dit 
betekent dat een ‘voor ieder wat wils’ 
strategie steeds minder succesvol is. 
Vandaag de dag geldt: wie niet kiest, 
wordt niet gekozen.

Betekenis gemeente Beverwijk
Vraaggerichte ontwikkeling van het 
aanbod, door bijvoorbeeld aan de hand 
van de Leefstijlvinder (zie hoofdstuk 4) 
te bepalen op welke doelgroepen 
Beverwijk zich wil richten en de ontwik-
kelingen van het aanbod en de voorzie-
ningen voor de gewenste doelgroep te 
faciliteren en te stimuleren.  
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Alom bekende vormen van buiten- en 
waterrecreatie zijn onverminderd 
populair. Daarnaast zijn er steeds 
meer nieuwe activiteiten. 

Buitenrecreatie, zoals fietsen en 
wandelen, is de nummer één meest 
ondernomen vrijetijdsactiviteit van 
Nederlanders*. Maar ook water-
recreatie groeit in populariteit. Er is 
een grote behoefte aan mogelijkheden 
voor recreëren op of aan het water. De 
verwachting is dat door het groeiende 
aantal warme dagen, de behoefte aan 
mogelijkheden voor waterrecreatie en 
zwemmen verder zal toenemen. Daarbij 
is er een toenemende interesse in actie-
ve (en deels nieuwe) vormen van water-
recreatie als (kite)surfen, blokarten, 
suppen, waterskiën, wakeboarden en 
e-foilen. Op het land zijn er nieuwe po-
pulaire activiteiten zoals bootcampen, 
trailrunnen en treasure hunting. Naast 
het feit dat er steeds vaker buiten gere-
creëerd wordt, neemt de diversiteit aan 
activiteiten toe. Dit met name in (stads-) 
parken. Deze toegenomen diversiteit 
betekent ook dat wensen veranderen: 
een groengebied met veel activiteiten 
wordt vaak positiever beoordeeld dan 
een minder levendig groengebied.

Betekenis gemeente Beverwijk
Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen profi-
teren van de toenemende behoefte om 

buiten en/of aan het water te recreëren. 
De omgeving van de gemeente Be-
verwijk biedt veel mogelijkheden voor 
buitenrecreatie. Het cultuurhistorisch 
waardevolle landschap, de natuur ten 
oosten van Beverwijk en de binnenste-
delijke landgoedparken geven afwis-
selende mogelijkheden voor spelen, 
wandelen en fietsen en bieden verspreid 
ook attractiepunten als landgoed Rorik, 
bezoek bij de boer en horecapunten. 
Het strand bij Wijk aan Zee biedt veel 
ruimte om in te spelen op de verande-
rende wensen van de consument en 
steeds nieuwe vormen van water- en 
buitenrecreatie aan te bieden. Wijk aan 
Zee is een bestemming voor de wat 
ruigere kant van het water-
recreatiespectrum.

Recreatie wordt steeds meer 
evenement georiënteerd.

Op het moment van schrijven ligt de 
evenementensector door de COVID 19 
uitbraak zo goed als stil. De sector wordt 
hard getroffen en het gevolg hiervan op 
lange termijn is moeilijk te duiden. Voor 
corona was er al onder Nederlanders 
een toenemend evenementenbezoek. 
Het gaat daarbij om zowel grote als 
kleine evenementen waar mensen graag 
naartoe gaan in hun vrije tijd. In 2019 
hebben meer dan 130 miljoen Neder-
landers een evenement bezocht. Vooral 
publieksevenementen laten een groei 
zien: inmiddels zijn er jaarlijks zo’n 94 
miljoen bezoekers in Nederland.* Er is 

echter ook sprake van veel concurrentie 
en een kritisch publiek. Evenementen 
moeten de beleving van de bezoeker 
steeds meer centraal stellen.

Betekenis gemeente Beverwijk
Het culturele aanbod van Beverwijk en 
de ligging van Wijk aan Zee biedt de 
gemeente en ondernemers 
mogelijkheden om in te spelen op ver-
schillende trends. Evenementen en een 
goede, jaarronde programmering zijn 
niet alleen voor de regionale bezoeker 
interessant, maar dragen ook bij aan 
de beleving, betrokkenheid en kwali-
teit van wonen voor de eigen inwoners.

Groeiende aandacht voor 
duurzame keuzemogelijkheden en 
gezonder leven.

Duurzaamheid is een zeer breed begrip 
en moeilijk aan één sector te linken. Ge-
zien wordt dat mensen bewust consu-
meren maar de mate van betrokkenheid 
bij de (fysieke) omgeving verschilt per 
persoon. Wel zijn consumenten in toe-
nemende mate bereid meer te betalen 
voor een duurzaam product.  
In het verlengde van het duurzaam-
heidsvraagstuk is er ook meer aandacht 
voor bewegen en gezonde voeding. 
Groen in de leefomgeving nodigt uit tot 
bewegen en draagt bij aan het oplossen 
of voorkomen van maatschappelijke ge-
zondheidsproblemen als overgewicht, 
depressie en diabetes.

Betekenis gemeente Beverwijk
Duurzame keuzemogelijkheden in het 
aanbod kunnen alle doelgroepen bedie-
nen. Een goede verbinding met omlig-
gende natuurgebieden haakt niet alleen 
in op de trend van meer (individuele) 
buitenrecreatie, maar biedt ook moge-
lijkheden voor het maken van gezonde 
keuzes (sporten in de buitenlucht, so-
ciale activiteiten in het groen, mentaal 
‘opladen’ en stadslandbouw).  

  
Seniorenvakanties en drie-genera-
tie-vakanties in opkomst.

Er is in Nederland een toenemende 
vergrijzing: 24% van de Nederlandse 
bevolking is jonger dan 20 jaar en bijna 
17% is 65-plus. Ruim 5% is zelfs 80 
jaar of ouder*. Volgens de CBS bevol-
kingsprognose zal de vergrijzing zich in 
de toekomst verder voortzetten. Het 
aantal ouderen neemt toe tot zo’n 26% 
65-plussers en 11% 80-plussers in 2060. 
Senioren hebben veel vrije tijd, relatief 
veel te besteden en zijn steeds vitaler. 
Voor senioren geldt ook dat segmenta-
tie nog altijd beter te duiden is op basis 
van motieven en leefstijlen. 
Wel zijn er op het niveau van voorzie-
ningen wellicht aanpassingen nodig. 
Daarnaast vindt ongeveer 75% van de 
Nederlanders het leuk om met de hele 
familie op vakantie te gaan, meerge-
neratie-vakanties. Het is niet alleen 

* Trendrapport Toerisme, Recreatie & Vrije       
Tijd (2020)

*Ontwikkeling van de Nederlandse bevolking 
1950-2020, CBS Statline (2020)
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familie op uit biedt mogelijkheden voor 
de gemeente om het verblijfsaanbod te 
versterken. 

Horeca & retail

Een opvallende trend in de horeca en 
retail is ‘blurring’, waarbij bedrijven 
hun aanbod uitbreiden met beleving 
en ‘kleine attracties’. Voorbeelden op 
het gebied van retail zijn bakkers met 
een tearoom en conceptstores met een 
coffee corner. Populaire winkelgebieden 
hebben een mix van activiteiten: cultuur, 
diensten, horeca, winkels en leisure. Er 
wordt al jaren gezien dat funshoppen af-
neemt en het belang van online shoppen 
toeneemt. Corona heeft dit versterkt. 
Er wordt verwacht dat deze trend zich 
doorzet. De voorspelling is dat rond 
2023 online shoppen 21% van het totaal 
in de detailhandel omvat.*

Ook in de horecasector is beleving 
en onderscheidend vermogen steeds 
belangrijker. Gasten verwachten steeds 
meer een persoonlijke benadering. 
Daarnaast is er toenemende aandacht 
voor het ‘pure spul’: eerlijke, duurzame 
en ambachtelijk bereide lokale 
producten.

*Trendrapport Toerisme & Recreatie & Vrije Tijd  
(2020)

* https://www.incentro.com/nl-nl/blog/stories/
trends-in-retail/
* InRetail, Shopping 2020, de nieuwe winkelstraat

gezellig, maar ook een kans om opa en 
oma meer tijd te laten doorbrengen met 
kinderen en kleinkinderen*.

Betekenis gemeente Beverwijk
Ouderen zijn geen aparte doelgroep op 
zich en zeker geen homogene groep. 
Ook zijn ze mobieler en vitaler dan 
ooit. Maar de vergrijzing betekent wel 
iets voor het voorzieningenniveau. Een 
persoon van 75 kan een rustzoeker zijn, 
of bij een andere doelgroep passen, 
maar heeft wellicht wel andere (of meer) 
voorzieningen nodig. Denk bijvoorbeeld 
aan extra bankjes op een route en vol-
doende toiletten. Een groot deel van de 
reislustige of ondernemende ouderen 
hebben ook relatief veel te besteden, 
maar verwachten daarvoor wel kwaliteit 
en comfort.  

Kamperen, campers en glamping in 
opmars.

Waar ‘basic’ kamperen op een zo ‘puur’ 
mogelijke locatie weer  helemaal in 
trek raakt, is ook een tegengestelde 
beweging zichtbaar. ‘Glamping’ groeide 
ook het afgelopen jaar, bijvoorbeeld 
doordat campings privé- sanitair aanbie-
den bij een kampeerplaats. De scheiding 
tussen ‘echt’ kamperen en verblijf in een 
huisje vervaagt. Met name de verhuur 

van luxe tenten en accommodaties zit 
in de lift. Veel parken investeren dan 
ook in compleet ingerichte luxe tenten 
en andere bijzondere accommodaties 
zoals boomhutten, duinhuisjes en iglo’s. 
Er is ook een opmars van de camper. 
Begin 2019 waren er in Nederland ruim 
118.000 geregistreerde campers. Dit 
is een groei van 80% ten opzichte van 
2010. In deze periode groeide ook het 
aantal camperplaatsen in Nederland*. 
Toch is er volgens NKC (Europa’s groot-
se camperclub) nog steeds behoefte aan 
extra locaties.  

Betekenis gemeente Beverwijk
Het duingebied leent zich in principe 
uitstekend voor bijzondere vormen van 
verblijf in de buitenlucht met faciliteiten 
van de stad dichtbij. Het is echter de 
vraag welke mogelijkheden er zijn met 
betrekking tot NNN- en Natura2000-re-
gelgeving. De duinstrook tussen het 
dorp Wijk aan Zee en het strand is 
NNN-gebied en voor een groot deel ook 
Natura2000-gebied. Dat maakt ont-
wikkelingen in het gebied een ingewik-
kelde kwestie. Op dit moment is er één 
camperplaats in de gemeente Beverwijk 
(in Wijk aan Zee). Ook het combineren 
van trends, bijvoorbeeld de opkomst 
van het campergebruik in combinatie 
met wildkamperen of er met de hele 

*Trendrapport Toerisme & Recreatie & Vrije Tijd  
(2020)

Betekenis gemeente Beverwijk
De (binnen)stad als geheel moet een 
aantrekkelijk gebied zijn en een be-
leving bieden*. Een mix van functies 
maakt de binnenstad levendig en 
aantrekkelijk. Met name op gebied van 
gastvrijheid, lokale (streek)
producten liggen er kansen.
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4. Profielen vrijetijdsbesteding inwoners en bezoekers

Hoe de inwoners van de gemeente Beverwijk en omliggende gemeenten hun vrije tijd besteden is inzichtelijk te maken met 
behulp van de Leefstijlvinder. Op deze wijze is het ook mogelijk een inschatting te maken van de aansluiting van het huidige 
aanbod van Wijk aan Zee en Beverwijk bij bepaalde doelgroepen binnen de gemeente zelf.

Toelichting Leefstijlvinder
De Leefstijlvinder is een model dat helpt bij het analyseren van doelgroepen. Er worden zogenaamde ‘leefstij-
len’ gebruikt in plaats van segmentatie op basis van demografie. Bij aansluiting van aanbod op doelgroep is het 
vooral belangrijk om in een bepaalde behoefte te voorzien. Leeftijd of geslacht is daar niet doorslaggevend in. 
Hoe mensen hun vrije tijd het liefst besteden wel. 

De Leefstijlvinder laat zeven leefstijlgroepen zien gebaseerd op deze behoeften. Elke leefstijl staat voor be-
paalde kernwaarden, motieven en drijfveren die bepalend zijn voor het gedrag in de vrije tijd. Want waar de 
ene recreant graag actief is in zijn of haar vrije tijd, zoekt een ander juist ontspanning en rust. En waar voor de 
één het gezelschap centraal staat, staat voor een ander juist de activiteit centraal.  

De leefstijlvinder onderscheidt 7 leefstijlen:

Rustzoeker: recreëren dicht bij huis
Inzichtzoeker: rustige activiteiten, dingen leren en ervaren
Stijlzoeker: luxe, comfort en exclusiviteit
Avontuurzoeker: avontuurlijk en creatief
Plezierzoeker: plezier hebben
Harmoniezoeker: gezelligheid met familie en vrienden
Verbindingszoeker: je inzetten voor anderen

Meer informatie in de bijlage (blz. 30) en op: https://leefstijlvinder.nl/

https://leefstijlvinder.nl/
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4.1 Inzicht leefstijlen inwoners ge-
meente Beverwijk en omgeving

In Beverwijk is de grootste groep van 
de inwoners een plezierzoeker (zie 
figuur). Met een aandeel van 21% is 
dat 4 procentpunten hoger dan het 
landelijke percentage plezierzoekers. 
Ook rustzoekers zijn in Beverwijk goed 
vertegenwoordigd. Net als op landelijk 
schaalniveau is 19% van de inwoners van 
Beverwijk een rustzoeker. De kenmer-
ken van deze twee leefstijlen worden 
hierna kort toegelicht. Toelichting van 
de overige stijlzoekers zijn terug te vin-
den in de bijlage op bladzijde 30.

Profiel plezierzoekers
Plezierzoekers zijn vrolijke, gezellig 
mensen en trekken er graag op uit met 
vrienden en familie. Ze hebben graag 
veel mensen om zich heen. Vrije tijd is 
bedoeld om de dagelijkse dingen achter 
zich te laten, je te laten gaan en ver-
maakt te worden.  

Voorbeelden van waar de plezierzoeker 
graag te vinden zijn:

• festivals en evenementen 
• naar de film
• strandvakantie
• pretpark
• escape room
• camping met vermaak nieuwe of 

gekke/verrassende plekken

Wat betreft demografische kenmerken 
zien we dat ongeveer twee derde van de 
plezierzoekers vrouw is. Het is een rela-
tief jonge doelgroep (55% is tussen de 
18 en 34 jaar). Slechts 10% is ouder dan 
55 jaar. We zien ook veel gezinnen met 
kinderen in deze categorie (32%). 

Het motto van de plezierzoeker is: 
“een dag niet gelachen, een dag niet 
geleefd.”

De plezierzoekers is met name te vinden 
bij de inwoners in het centrumgebied 
als de dominante leefstijl (zie afbeelding 
pagina 20).

Profiel rustzoekers
Rustzoekers zijn mensen die houden 
van rust en regelmaat en voelen zich het 
meest op hun gemak in hun eigen, ver-
trouwde omgeving. Vrije tijd gaat voor 
hen dan ook over tot rust komen, dicht 
bij huis of in een bekende omgeving 
(bijvoorbeeld een vaste standplaats). 
Rustzoekers houden van tuinieren, een 
rondje fietsen of wandelen of een mid-
dagje vissen of vrijwilligerswerk doen. 
Als ze buitenshuis verblijven doen ze dit 
het liefst in een huisje of op een bunga-
lowpark met veel voorzieningen.  

Kenmerken van de rustzoeker:
• Behoefte aan privacy
• Stilte
• Huisje of bungalow met veel voor-

zieningen

• Bekende hotelketens
• Regelen graag hun plannen van 

tevoren
• Overnachten graag thuis
• Herhaalbezoekers (indien bezoek 

goed is bevallen)

De verdeling man-vrouw is bij de rust-
zoekers gelijk. Ruim 70% is ouder dan 
45 jaar. Gezinssamenstellingen zijn erg 
wisselend. 

Het motto van de rustzoeker is: 
“doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg.”

21%
19%

15%
13% 13%

11%
8%

Plezier-
zoekers

Rust-
zoekers

Inzicht-
zoekers

Stijl-
zoekers

Verbindings-
zoekers

Harmonie
zoekers

Avontuur-
zoekers

12% 12% 11%

= verdeling onder
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13%
16%
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Meest dominante leefstijlen in gemeente Beverwijk onder inwoners, per wijk. 
Data: leefstijlvinder.nl, 2021

Meest dominante leefstijlen in omliggende gemeenten, per woonplaats. 
Data: leefstijlvinder.nl, 2021

4.2 Inzicht leefstijlen omliggende 
gemeenten

In de omliggende gemeenten zien we een 
vergelijkbaar patroon met de gemeente 
Beverwijk. Zo is het profiel van Zaanstad 
vrijwel identiek aan die van de gemeente 
Beverwijk. Uitgeest wijkt wat af ten op-
zichte van de andere profielen. Hier is een 
relatief grote groep ‘Stijlzoekers’ en relatief 
weinig ‘Rustzoekers’. In Velsen, Uitgeest en 
Heemskerk zijn ook iets meer Inzichtzoe-
kers dan in Beverwijk en Zaanstad. In de 
bijlage (bladzijde 30) staat een toelichting 
op deze leefstijlen. 

Leefstijlverdeling inwoners Beverwijk en omliggende gemeenten



20

4.3 Aansluiting behoeften doelgroep 
en aanbod

Bij het omschrijven van de leefstijlen 
van de inwoners van de gemeente en 
omliggende gemeenten moet een 
kanttekening gemaakt worden. We 
weten niet wat de dominante leefstijlen 
zijn van bezoekers, die geen inwoner 
zijn of  afkomstig zijn vanuit één van de 
omliggende gemeenten. Het is dan ook 
belangrijk om onderscheid te maken 
voor wie het aanbod bedoeld is. Voor 
de inwoners en voor bezoekers uit de 
omliggende gemeenten kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de 
aansluiting van behoeften bij het huidi-
ge aanbod. Het geeft de gemeente ook 
inzicht in hoe het aanbod verder ontwik-
keld kan worden voor de eigen inwoners 
en de regiobezoeker.

Positionering mogelijk anders voor 
verblijfstoeristen
Er is vanuit het beleidsplan Toerisme 
2015-2020 de ambitie om als gemeente 
te ontwikkelen als een bestemming voor 
een langer verblijf. In dat geval hebben 
we niet veel aan de profielen van de  
inwoners uit  de gemeente Beverwijk en 
omliggende gemeenten. Deze over-
nachten waarschijnlijk gewoon thuis en 
maken eerder gebruik maken van het 
aanbod voor dagrecreatie. Indien de ge-
meente zich wil ontwikkelen als bestem-
ming voor meerdaags verblijf horen 
daar mogelijk andere doelgroepen en 
een specifieke positionering bij. Bij de 

positionering kan de gemeente zich 
laten leiden door het huidige aanbod in 
de keuze van doelgroepen of de keuze 
voor de gewenste doelgroep bepaalt het 
aanbod. 
De aanwezigheid van de wat ruwere 
watersporten in Wijk aan Zee en het 
ruige duingebied sluit bijvoorbeeld goed 
aan bij de Avontuurzoekers. Deze groep 
is in de grote steden vaak de meest do-
minante doelgroep. Landelijk is slechts 
11% een avontuurzoeker, maar bijvoor-
beeld in 
Amsterdam (36%) en Haarlem (21%) ligt 
dat percentage veel hoger. Dat kan dus 
betekenen dat ons aanbod in Amster-
dam en Haarlem beter bekend moeten 
worden gemaakt en eventueel ook 
zorgen voor een verbeterde bereikbaar-
heid. Dit bevestigt het belang in de MRA 
Agenda van de IJmond waar het streven 
is naar een 30 minuten bereikbaarheid 
vanuit Amsterdam naar Beverwijk.  

Huidig aanbod Beverwijk en Wijk aan 
Zee
Het huidige vrijetijdsaanbod van Bever-
wijk en Wijk aan Zee biedt mogelijkhe-
den voor elke doelgroep. Meestal geldt 
dat een activiteit of 
attractie voor meer dan één doelgroep 
aantrekkelijk kan zijn. Er is op hoofdlij-
nen gekeken hoe het huidige aanbod 
er uitziet. Hieronder volgen de meest 
opvallende zaken. 

‘Avontuurlijk’ aanbod 
Er is in Wijk aan Zee veel aanbod dat 

past bij de avontuurzoeker. Unieke, 
bijzondere manieren van (water)sport 
passen goed bij deze doelgroep. Denk 
hierbij aan kitesurfen en mountainbiken. 
Echter voor deze groep mist passende 
accommodatie. Deze doelgroep is sterk 
geïnteresseerd in cultuur en bijzondere 
plaatsen. Pop-up concepten zoals ‘Sterk 
Water’ (pop-up restaurant op bijzondere 
locaties aan de Hollandse Waterlinie) 
passen goed bij de avontuurzoeker.  

Evenementen 
Met de Feestweek, het Young Art 
Festival, Subaru MTB Beach Battle en 
het Tata Steel Chess Tournament heeft 
Beverwijk een aantal grote evenemen-
ten op de jaarlijkse kalender. De ver-
wachting is dat evenementen een grote 
aantrekkingskracht blijven hebben na de 
coronaperiode. Bijzondere evenemen-
ten kunnen bezoekers ook binden aan 
een bestemming. 

Verblijfssector blijft achter 
Naast enkele airbnb’s is er maar één 
hotel in Beverwijk. Dit hotel krijgt een 
lage beoordeling (5,9) van bezoekers op 
de boekingswebsite Booking.com. De 
camping in Beverwijk ligt tussen sport-
velden in en biedt weinig vermaak. Als 
de gemeente wil inzetten op verlenging 
van bezoek en meerdaags verblijf is een 
boost van het verblijfsaanbod noodza-
kelijk waarbij de behoeften en motieven 
van doelgroepen niet uit het oog wor-
den verloren. 

Koppeling doelgroepen inwoner en 
regiobezoeker
Eerder in dit hoofdstuk is beschreven 
dat de twee meest dominante leefstij-
len van de inwoners van de gemeente 
Beverwijk de plezierzoeker (21%) en 
de rustzoeker (19%) zijn. Als er geke-
ken wordt naar de aansluiting van het 
huidige aanbod dan kan er voorzichtig 
geconcludeerd worden dat er voor de 
plezierzoeker een aantrekkelijk aanbod 
ligt. Er is een breed spectrum aan vertier 
aanwezig, van fatbikes op het strand 
tot een bowlingbaan en genoeg cafés. 
Ook De Bazaar, met jaarlijks miljoenen 
bezoekers, is een trekpleister voor deze 
doelgroep. 

Voor de rustzoeker is het niet nodig om 
een heel scala aan activiteiten te heb-
ben. Hij of zij heeft voldoende aan een 
park, hooguit wat bankjes of toiletvoor-
zieningen. Rustige plekken om te vissen 
of een rondje te wandelen of fietsen 
is voor hen eigenlijk al voldoende. De 
omgeving van Beverwijk en Wijk aan 
Zee biedt veel groen voor de rustzoe-
ker. Aangezien er in Beverwijk en de 
omliggende gemeenten een flink aantal 
rustzoekers wonen, zullen zij zich waar-
schijnlijk tot de duingebieden wenden. 
In de uitgestrekte duinen en groenge-
bieden vinden zij de rust en privacy die 
ze zoeken. Voor de inzichtzoeker (bij-
voorbeeld in Wijk aan Zee de dominante 
leefstijl) is er cultureel aanbod aanwezig, 
van de Stelling van Amsterdam tot stati-
ge buitenplaatsen. 
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Ook de avontuurzoeker is sterk cultureel 
georiënteerd; hierin vinden zij elkaar. 
Een kans voor Beverwijk om het culture-
le erfgoed te benutten en te versterken. 

Conflicten vermijden
Waar rustzoekers en plezierzoekers de 
dominante doelgroepen zijn, is het zaak 
om conflicterend aanbod te beperken of 
zelfs te voorkomen. Een feestcafé in een 
rustig park is bijvoorbeeld geen goede 
combinatie. Als er ingezoomd wordt 
op de leefstijlen van inwoners van de 
gemeente Beverwijk, dan is de plezier-
zoeker in het centrumgebied de meest 
dominante leefstijl. Maar in het centrum 
is ook de groep rustzoekers beter verte-
genwoordigd (21%) dan gemiddeld ge-
zien in de gemeente (19%). Het spreekt 
voor zich dat een bepaalde clustering of 
zonering van activiteiten, die geschikt 
zijn voor één van beide doelgroepen, in 
het oog gehouden moet worden.
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5. Samenwerken in netwerken

Bij het bepalen van de koers binnen recreatie & toerisme is de wereld om ons heen ook van belang. De gemeente Beverwijk werkt daarom samen in verschillende 
netwerken en legt verbindingen in de regio. Samenwerken in het belang van de verdere toeristische ontwikkeling. Vier van deze samenwerkingen worden in dit 
hoofdstuk toegelicht: Metropool Regio Amsterdam (MRA), IJmond, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het netwerk van recreatieve ondernemers.

5.1 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De MRA staat voor de uitdaging om de 
kansen van (groeiend) toerisme en re-
creatie te blijven benutten voor de gehe-
le Metropoolregio. In dit verband is er op 
dit moment een onderzoek naar de toe-
ristische-recreatieve draagkracht van de 
regio. Hiermee wordt inzicht verkregen 
in het ontwikkelperspectief voor recre-
atie & toerisme voor de MRA als geheel 
en voor de verschillende bestemmingen 

binnen de MRA. Zoals de IJmond. Met 
ontwikkelperspectief wordt bedoeld de 
ontwikkeling van een regio of gebied, 
zodat het de meerwaarde van recreatie 
& toerisme optimaal kan benutten. De 
definitieve onderzoeksresultaten zijn 
in de eerste helft 2022 bekend en laten 
per deelgebied de omvang en draag-
kracht zien. Voorbeelden hiervan zijn 
draagkracht openbare ruimte (teveel 
of te weinig bezoekers), sociaalecono-
mische draagkracht (leefbaarheid) en 

5.2  IJmond

Op meerdere terreinen profileert de IJ-
mond zich. Niet alleen door de gemeen-
ten zelf, maar ook door bijvoorbeeld 
ondernemers (OV IJmond). 
De IJmond is herkenbaar op verschillen-
de niveaus. Een toerist houdt zich niet 
bezig met gemeentegrenzen, maar be-
zoekt een regio die hem/haar wat biedt. 
De regio IJmond heeft genoeg te bieden 
en gezamenlijk optrekken door de ge-
meenten draagt hier positief aan bij. 
Op recreatief en toeristisch vlak is er 
de afgelopen jaren tussen de IJmond 
gemeenten contact geweest en zijn er 
meerdere zaken gezamenlijk opgepakt. 
Bijvoorbeeld het Pollution Art Festival. 
Niettemin is er ruimte om de samenwer-
king te intensiveren en hierdoor het re-
creatieve- en toeristische aanbod beter 
te laten aansluiten en te versterken.

draagkracht verblijf. Voor de gemeente 
Beverwijk blijft het belangrijk om aan 
te sluiten bij de MRA met als doel om 
recreatie & toerisme in Beverwijk en 
Wijk aan Zee ook in dit verband te ver-
sterken. Zeker nu de insteek vanuit de 
MRA verschoven is naar het versterken 
van  de deelregio’s. De aansluiting bij 
de MRA gebeurt vanuit de IJmondiale 
samenwerking. De IJmond gemeenten 
trekken hier gezamenlijk in op. 
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5.3. Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM)

De gemeente Beverwijk is deelnemer 
van het RAUM. Door samen te werken 
worden de recreatiegebieden in verbon-
denheid ontwikkeld. Het RAUM is nu 
toeristisch-recreatief nog onderbenut 
en kan een rol spelen in de spreiding van 
toerisme (MRA), rekening houdend met 
draagkracht van bijvoorbeeld erfgoed, 
natuur en milieu en persoonlijke leefom-
geving. De Buitenlanden en Omzoom 
zijn onderdeel van de groene stadsrand 
van Beverwijk en een verbinding tussen 
de recreatiegebieden Spaarnwoude en 
het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
Door samen te werken in het recrea-
tieschap met andere gemeenten en de 
provincie Noord-Holland zijn er schaal-
voordelen te realiseren, die ten goede 
komen aan de gebieden. Gebieden 
belangrijk voor de gemeente Beverwijk.

5.4 Netwerk recreatieve 
ondernemers

De gemeente heeft een faciliterende rol 
als het om recreatie & toerisme gaat. 
Uiteindelijk zijn het initiatieven van 
ondernemers, stichtingen, bewoners en 
organisaties die het aanbod bepalen. 
Dit wetende is samenwerken met elkaar 
van toegevoegde waarde. Op deze wijze 
weten we hoe we elkaar kunnen ver-
sterken en kan er bijvoorbeeld gewerkt 
worden aan arrangementen en thema-

tische rondjes. Deze zijn aantrekkelijk 
voor meerdere doelgroepen en kunnen 
ondernemers aan elkaar verbinden. 
Door verbindingen te leggen wordt de 
bezoeker uitgenodigd langer in het ge-
bied te blijven en daar zijn of haar euro’s 
uit te geven. De Bazaar trekt jaarlijks 
zo’n 2 miljoen bezoekers, maar hoe kun-
nen deze bezoekers bijvoorbeeld verleid 
worden om niet alleen de Bazaar maar 
ook andere plekken binnen Beverwijk 
te bezoeken? Door samen te werken en 
samen een sterk verhaal neer te zetten, 
kunnen we met elkaar deze vragen 
oppakken en elkaar versterken. Samen 
een sterke positionering van Beverwijk 
en Wijk aan Zee realiseren.

Bestaande netwerken met 
succesvolle structuren en promotie 
activiteiten zijn voor de gemeente 
Beverwijk waardevol. De gemeente 
Beverwijk heeft hierbij als uitgangs-
punt om gebruik te maken van en 
aan te sluiten bij deze bestaande 
structuren. Het gaat hierbij bijvoor-
beeld om bestaande wandel- en 
fietsknooppunten, Stelling van 
Amsterdam, Oer-IJ, buitenplaatsen 
in de regio etc. 
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6. Recreatie & toerisme, een beleidsveld in verbinding

Recreatie & toerisme is een beleidsveld dat nooit op zichzelf staat. Het staat in nauwe verbinding met meerdere beleidsvelden zoals cultuur, erfgoed, 
groen, mobiliteit en economische zaken. Ook grote ruimtelijke ontwikkelingen als het programma  Spoorzone hebben effect op recreatie & toerisme. 
In de visual op de volgende pagina is de onderlinge verbinding zichtbaar gemaakt.

De verbondenheid zorgt dat bij elke keuze en inzet op recreatie & toerisme er ook afstemming plaatsvindt met de andere beleidsvelden en ontwikkelingen. 
Op deze wijze worden de beste keuzes gemaakt binnen de beperkte middelen om niet alleen recreatie & toerisme te versterken, maar ook een positief effect 
hebben op andere beleidsvelden.  
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Herontwikkeling Beverwijkse SpoorzonegebiedHerontwikkeling Beverwijkse Spoorzonegebied

Mobiliteit

Cultuurbeleid

Strand

Toekomstbeeld
Beverwijk 2040Goede bereikbaarheid

Ontwikkeling actieve 
mobiliteit
Verblijven centraal in 
centrum
Streven naar emmissie-
vrije mobiliteit.

Groenvisie

Diverser groen in Beverwijk.
Allure erfgoed nog zichtbaar-
der door het groen.
Groene routes in Beverwijk.
Gezelligheid in de parken.

Detailhandel

Blurring als mogelijkheid.
Vergroten kwaliteit en 
vitaliteit winkelgebieden.

Wijk aan Zee, familiestrand met een vleugje cultuur.
Behoud zonering recreatiestrand en activiteitenstrand.
Stimuleren bewustwording afval opruimen,
Sportieve evenementen vooral in najaar/winter.
Aandacht voor bewegwijzering. 

Het gebied biedt op termijn ruimte voor circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen, zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren. De ontwikkeling van het Spoorzonegebied is één van de speerpunten 
voor de komende jaren en heeft als doel het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefgebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen dat onlosmakelijk deel uitmaakt van het centrum van de 
gemeente Beverwijk.

In verbinding met bestaande 
initiatieven als DNA, LEV en 
Toekomstbeeld 2040.
Toetsingskader voor evenementen, 
attracties, (kunst)routes en monu-
menten.
Beverwijk positief op de kaart 
zetten.

Stadsimago

Cultuur

Meedoen! Kunst gewoon 
voor iedereen.
Allure en experiment. 
Kunst als creatieve motor 
van de stad.
Beleven en genieten van 
cultuur en erfgoed
Samenwerken en verbin-
den culturele domein en 
breder.

Centrum (stad) in de regio.
Benadrukken van de kracht(en) van de 
stad.
Doorfietsroutes in de regio IJmond
SharE-bikes zijn aanwezig.
Faciliteren op- en afstapplekken 
gecombineerd met (recreatieve) voor-
zieningen.
Vertier en ruimte voor sportieve evene-
menten,
Ondersteuning culturele evenementen 
die de gemeente op de kaart zet.
Positionering en branding merk Bever-
wijk.

Recreatie & toerisme
Beleidsveld in verbinding
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7. Kansrijke sporen Recreatie & Toerisme

Wat kunnen kansrijke sporen zijn voor recreatie & toerisme in de gemeente Beverwijk? Welke kansen kunnen worden meegegeven voor het opstellen van de 
definitieve omgevingsvisie en vervolgens in de uitvoeringsprogramma’s gerealiseerd worden? Kansen die in verbinding staan met de mogelijkheden van de 
andere beleidsterreinen en gekozen richtingen. Deze kansen zijn hieronder beschreven ter ondersteuning bij de ambitiebepaling in de toekomstige omgevings-
visie en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s. 

Geef een impuls aan verblijfs-
recreatie

De verwachting is dat ondanks corona 
de vraag naar verblijfsrecreatie in onze 
regio blijft groeien (10%-20%). Het hui-
dige aanbod van verblijfsrecreatie in de 
gemeente Beverwijk is beperkt en er is 
ruimte voor groei. Bijvoorbeeld binnen 
de ontwikkeling van het programma 
Spoorzone. Geef ruimte en stimuleer 
verblijfsrecreatie, maar wel afgestemd 
op doelgroepen. 

Als de gemeente wil inzetten op verlen-
ging van bezoek en meerdaags verblijf 
is een boost van het verblijfsaanbod 
noodzakelijk. Let bij het ontwikkelen 
van nieuwe vormen van verblijf ook 
goed op aansluiting bij de doelgroepen. 
Bijvoorbeeld het Landgoed Rorik is een 
goed voorbeeld van verblijfsaanbod 
voor de avontuurzoeker. Er kan ook een 
(beknopt) ontwikkelkader verblijfsrecre-
atie worden opgesteld. ‘Meer campings’ 

is te generiek; het is waardevoller om 
hier in te zetten op specifieke behoeften 
van de gewenste bezoekers. 

Uitbreiden van verblijfsrecreatie heeft 
een positief effect op de lokale econo-
mie, reuring en voorzieningen. 

Positionering met behulp van leefstijl-
groepen

Bij keuzes binnen de omgevingsvisie/
uitvoeringsprogramma geven de leef-
stijlgroepen houvast. Door de beperkte 
middelen is niet alles mogelijk, maar 
door te werken vanuit de leefstijlen kun-
nen er gerichtere doelgroepen worden 
bereikt en een aansluitend recreatief 
aanbod. 

De kernkwaliteiten van de gemeen-
te bieden vertier en vermaak voor de 
inwoners en bezoekers. Op basis van 
leefstijlen zal het wel verschillen wel-
ke activiteiten bezoekers en inwoners 

het meeste aanspreken. Door vanuit 
leefstijlgroepen te werken, kunnen er 
gerichtere keuzes gemaakt worden. 
Onderstaand een voorbeeld om dit toe 
te lichten. 

Op basis van verschillende beleidsdocu-
menten zoals de Cultuurvisie 2016-2019, 
Strandbeleid 2019-2023, Toekomstbeeld 
2040 en Beleidsplan Toerisme 2015-2020 
zet de gemeente zich in voor een sterke 
culturele sector. Dat komt ook terug in 
het aanbod. Er is relatief veel aanbod 
voor de avontuurzoeker en de inzicht-
zoeker, met name door de culturele 
activiteiten. Het kan de gemeente hel-
pen bij inzet op cultuur, om aansluiting 
te zoeken bij deze twee doelgroepen. 
Voor de avontuurzoeker geldt wel dat 
cultureel erfgoed beleefbaar moet zijn. 
De inzichtzoeker gaat vaak zelf achter 
verhalen aan. De avontuurzoeker wil 
echt onderdeel uitmaken van een bij-
zonder verhaal. Wat betreft bekendheid 
van het erfgoed geldt dat de verhalen 
met goede gebiedsmarketing zichtbaar 

en beleefbaar gemaakt kunnen worden 
voor inwoners. 

Routes en verbindingen blijven zoeken

De juiste routes en verbindingen maken 
de gemeente Beverwijk toegankelijker 
en meer beleefbaar. Bezoekers en inwo-
ners kunnen op deze wijze een comple-
ter pakket aan voorzieningen worden 
aangeboden en zo een impuls geven aan 
de vrijetijdseconomie. Het verbinden 
van verschillende routes, verhalen en 
arrangementen versterkt recreatie & 
toerisme in de gemeente Beverwijk. 

De gemeente Beverwijk ligt tussen 
verschillende recreatiegebieden die te 
voet of met de fiets bereikbaar zijn. Op 
het Alkmaardermeer is het mogelijk om 
te varen. Deze mogelijkheden kunnen 
beter benut worden door realisatie van 
wandel- en fietsmogelijkheden in com-
binatie met varen en een aantrekkelijke 
groene verbinding met de duinen. Het 
aansluiten op bestaande routes vanuit 
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het centrum van Beverwijk door te in-
vesteren in informatie en bebording kan 
de verbinding met de regio versterken. 
Ook het ontwikkelen van (thematische) 
routes is een instrument dat ingezet kan 
worden.

Met het oog op duurzaamheid en 
“Beverwijk als groene stekker” (uit: 
Toekomstbeeld 2040) is het op z’n minst 
belangrijk om aandacht te schenken aan 
duurzame verbindingen. Denk hierbij 
ook aan lokaal vervoer. Bijvoorbeeld de 
verbinding tussen stations en het strand 
of tussen verschillend aanbod binnen 
één thema. Inspiratie: de Texelhopper, 
shuttle Gelderlandplein, Cultural Heri-
tage lijn (buslijn Amsterdam-Zaanse 
Schans).  

Het is niet altijd een kwestie van nieuwe 
wegen of paden aanleggen, maar ook 
verhalen kunnen verbinding leggen 
tussen het aanbod dat verspreid door 
de gemeente aanwezig is. Denk bij-
voorbeeld aan erfgoedroutes. De routes 
moeten in fysieke zin natuurlijk goed 
in elkaar zitten, maar minstens net zo 
belangrijk is het zichtbaar en/of tast-
baar maken van de verhalen. Belangrijk 
bij het aansluiten bij andere stads- of 
regiomarketingorganisaties is dat er één 
verhaal verteld wordt en dat de inhoud 
op elkaar aansluit. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan de MRA en 
het Nederlands Bureau voor Toerisme & 
Congressen (NBTC).  

In het Koersdocument Omgevingsvisie 
Beverwijk staat dat er de ko- mende 
jaren gewerkt moet worden aan het 
verbinden van versnipperd erfgoed door 
middel van thematische/ historische 
routes. Het aanbod is interessant voor 
erfgoedliefhebbers. Maar forten, bun-
kers en monumentale gebouwen zijn 
niet altijd toegankelijk. Soms komt dat 
door het soort functie (bv. Akerendam, 
ouderenhuisvesting, in bezit van een 
stichting) en soms is er geen uitbater 
beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan leegstand kerken. In het Koersdo-
cument wordt aangegeven erfgoed te 
willen openstellen waar mogelijk. Uit de 
SWOT-analyse uit het Beleidsplan Toe-
risme 2015-2020 blijkt dat Beverwijk het 
erfgoed als één van de sterkste punten 
van het gebied beschouwt. Zichtbaar-
heid, bereikbaarheid en toegankelijk-
heid zijn belangrijk om dat erfgoed ook 
(be)leefbaar te maken.  

Gerichte inzet op promotie en 
publiciteit

Promotie en communicatie zijn es-
sentieel voor recreatie & toerisme. 
Maar hier zijn ook voorwaarden aan 
gekoppeld om succesvol te zijn en om 
rekening mee te houden. Zoals herken-
baarheid, snel en makkelijk vindbaar, 
doelgroep targeting en meetbaarheid.

De vele culturele activiteiten, festi-
vals, evenementen, tentoonstellingen, 

markten en kunstroutes zijn het meer 
dan waard om bezocht te worden. Om 
bezoekers te trekken is goede publiciteit 
en promotie een voorwaarde. Maar wat 
is goede publiciteit en promotie?

Herkenbaarheid: de gemeente heeft 
gekozen voor een stadsimago dat 
herkenbaar is en rekening houdt met 
het profiel van de gemeente Beverwijk. 
Vanuit dit imago zal ook de promotie en 
communicatie met betrekking tot recre-
atie & toerisme zoveel mogelijk moeten 
plaatsvinden. En hoe mooi zou het zijn 
als ook TIP dezelfde uitstraling heeft. 

Snel en makkelijk vindbaar: De promotie 
en informatie kan er nog zo mooi uit 
zien, als het de inwoner en bezoeker 
niet bereikt, gaat het zijn doel voorbij. 
Daarnaast is in deze tijd de snelheid en 
het gemak van belang. Mensen willen 
tegenwoordig snel in hun behoefte van 
informatie worden voorzien. Dit bete-
kent onder andere dat we daar moeten 
communiceren waar onze inwoners en 
bezoekers informatie zoeken en snel 
en makkelijk kunnen vinden. Dit bete-
kent ook communiceren op externe, 
reeds bestaande netwerken waarvan 
we weten dat er een zo optimaal bereik 
mogelijk is. 

Doelgroep targeting: De verschillende 
evenementen, routes en tentoonstellin-
gen zijn aantrekkelijk voor verschillende 
bezoekers. Dit blijkt ook uit de eerder 
behandelende leefstijl groepen die de 
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gemeente Beverwijk (kunnen) bezoe-
ken. In plaats van te communiceren in 
algemene zin, is oog voor het afstem-
men van de boodschap op verschillende 
doelgroepen en bewuste kanaalkeuze 
essentieel voor een zo gericht mogelijk 
bereik.  

Meetbaar maken: Het is van toegevoeg-
de waarde om de inzet van de promotie 
en publiciteit meetbaar te maken. Zeker 
met de inzet van digitale middelen 
moet dit een voorwaarde zijn. Hiermee 
kan vastgesteld worden wat qua bereik 
werkt en wat niet werkt, waardoor ge-
richte bijsturing in de communicatie en 
promotie mogelijk is.

Beleefbaarheid van verhaallijnen zijn in 
de communicatie belangrijk. Hierbij is 
consequent zijn belangrijk. Producten 
en diensten moeten idealiter aansluiten 
bij stadsimago en het DNA van Wijk aan 
Zee of  Beverwijk. 

Wat betreft promotie kan er nog meer 
gebruik worden gemaakt van het feit 
dat een internationaal vermaard eve-
nement als het Tata Steel Chess Tour-
nament in onze gemeente plaatsvindt. 
Datzelfde geldt voor de Bazaar. Met 
bestaande en nieuwe evenementen, 
monumenten en kunstroutes benadruk-
ken we de identiteit van de gemeente 
Beverwijk.

Samenwerken voor een sterk recreatie 
& toerisme aanbod

Voor recreatie & toerisme is samen-
werking belangrijk: samenwerken met 
regiopartners en samenwerken met 
ondernemers en organisaties. Alleen 
gezamenlijk bepalen we het recreatieve 
aanbod. De investering is tijd. Tijd om 
het netwerk op te bouwen en partijen 
te verbinden.

De IJmond gemeenten kunnen onder-
ling nog beter samenwerken en zich 
organiseren om elkaars informatie te 
kunnen ontsluiten en ‘logische’ bezoe-
kersstromen proberen vorm te geven. 
Dit zal mogelijk tot gevolg hebben 
dat binnen de regio makkelijker naar 
elkaar wordt doorverwezen. Dit geldt 
ook voor de samenwerking met andere 
MRA-deelregio’s.
Arrangementen en thematische rondjes 
zijn aantrekkelijk voor meerdere doel-
groepen en kunnen ondernemers aan 
elkaar verbinden. Door verbindingen 
te leggen wordt de bezoeker uitgeno-
digd langer in het gebied te blijven en 
daar zijn of haar euro’s uit te geven. 
De Bazaar trekt jaarlijks zo’n 2 miljoen 
bezoekers, hoe kunnen deze bezoekers 
bijvoorbeeld verleid worden voor een 
herhaalbezoek aan Beverwijk om ook 
andere leuke plekken en activiteiten te 
ontdekken? Genoeg aanknopingspunten 

voor het opzetten van een structureel 
netwerk met recreatieve ondernemers 
en samen aan de slag te gaan. 
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8. Afsluiting

Recreatie & toerisme is een beleidsveld dat in verbinding en altijd in ontwikkeling is. Ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden 
met bestaande natuur- en culturele waarden. Met dit Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk is er een verdieping en 
inzicht gegeven in recreatie & toerisme van de gemeente Beverwijk. Gebaseerd op bestaande kwaliteiten en gewenste kwaliteiten 
Dit als bouwsteen voor de toekomstige gemeentelijke omgevingsvisie en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s.
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Bijlage Toelichting Leefstijlen

Vrijetijdsgedrag verklaard in leefstijlen 
De leefstijlen voor recreatie & toerisme geven inzicht in de vrijetijdswensen- en behoeften van Nederlanders. Deze leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of 
op vakantie behoefte aan  hebben. En wat de verschillen hierin zijn. Het ene 55+ koppel is het andere niet. De één wil namelijk rust en regelmaat, de ander juist drukte en 
sensatie. Leefstijlen gaan hiermee een stap verder dan de traditionele indeling van doelgroepen zoals oud, jong, gezinnen, koppels, veel te besteden, weinig te besteden 
enzovoort. 

Vier basis leefstijlen geven inzicht in drijfveren  
In de basis kent Nederland vier leefstijlen met ieder hun eigen manier van in het leven staan: creatief, harmonieus, controlerend en veilig. De leefstijlen baseren zich op 
het wetenschappelijke model BSR™. Dit model ontrafelt de drijfveren van mensen en wat te doen om mensen in beweging te krijgen. Van oorsprong is het model gericht 
op marketing (welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal zijn de groepen te bereiken), maar het wordt steeds vaker ook gebruikt voor productontwikkeling 
(welk aanbod sluit aan op de leefstijlen). 

De basisleefstijlen onderscheiden zich van elkaar aan de hand van twee gedragsverklarende dimensies. De horizontale as is de sociologische as en maakt onderscheid tus-
sen mensen die gericht zijn op de groep of omgeving (familie, vrienden, enzovoort.) of juist op de eigen persoon (ego). De verticale psychologische as maakt onderscheid 
tussen mensen die gemakkelijk hun emoties tonen en contact maken (extravert) en mensen die emoties eerder onderdrukken en meer op zichzelf zijn (introvert). Door 
deze dimensies met elkaar te kruisen, 
ontstaan vier kwadranten. Door te kijken naar de mate waarin iemand op 
de  groep of ego is gericht en de mate waarin mensen meer ingetogen of 
meer uitgelaten zijn, kunnen we groepen selecteren die kenmerkend zijn 
voor vrijetijdsbesteding.  

Elke groep heeft eigen voorkeuren  
De figuur hiernaast geeft de zeven onderscheidende doelgroepen weer. 
De 7 toeristisch-recreatieve leefstijlen, met positie op de assen introvert
-extravert en ego-groep, en verdeling onder Nederlanders,  
bron: Leefstijlvinder 
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https://leefstijlvinder.nl/
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Rustzoeker   
Rustzoekers houden recreatie graag let-
terlijk en figuurlijk dicht bij huis. Ze zijn 
het liefst in de eigen, vertrouwde omge-
ving. Gewoon lekker rondom het eigen 
huis iets doen, een beetje tuinieren, 
wellicht een rondje fietsen of wandelen, 
dan zijn ze al gauw tevreden. In hun vrije 
tijd genieten ze van de rust en stilte en 
van de kleine dingen in het leven. Rust-
zoekers gaan niet vaak op vakantie. Als 
ze wel buiten de deur slapen, vinden ze 
het fijn om van tevoren zoveel mogelijk 
te regelen en kiezen ze voor een huisje 
op een park met veel voorzieningen of 
een bekende hotelketen. 

Plezierzoeker   
Plezierzoekers houden van feesten en 
de hort op gaan met vrienden.  Vrije tijd 
is het hoofd leegmaken, je laten gaan, 
geëntertaind worden en nieuwe avon-
turen beleven. Bijvoorbeeld door naar 
een  festival of evenement te gaan, te 
feesten, of een pretpark te bezoeken. 
Maar ook de bioscoop, een escaperoom 
of casino past bij deze groep. Plezier-
zoekers gaan graag en vaak met een 
gezellige groep (familie of vrienden) op 
pad. Zij kiezen vaak voor een zon-, zee- 
en strandvakantie, een feestvakantie of 
een avontuurlijke vakantie. Ze verblijven 
graag op een camping met veel acti-
viteiten of – met hun partner – in een 
luxe hotel, als ze een goede aanbieding 
vinden. 

Stijlzoeker   
‘Work hard, play hard’ is het adagium 
van deze groep. Ze worden graag ge-
prikkeld en zijn op zoek naar uitdaging. 
Bijvoorbeeld door te sporten of een 
sportwedstrijd te bezoeken of zichzelf te 
laten verwennen met exclusieve activi-
teiten. Stijlzoekers trekken er vaak op 
uit om even een paar dagen of langer 
weg te zijn, zowel in Nederland als het 
buitenland. Luxe en comfort is belang-
rijk voor deze groep. Ze vinden het niet 
erg om iets meer te betalen, als het dan 
écht goed is. 

Inzichtzoeker   
Inzichtzoekers willen dingen leren en 
ervaren. Ze trekken graag hun eigen 
plan en hebben zo hun vaste activitei-
ten, zoals museumbezoek of wandelen 
in een natuurgebied. Ook op vakantie 
genieten Inzichtzoekers van natuur, 
kunst en cultuur. Het liefst in een klein 
gezelschap, want dan kun je doen waar 
je zelf zin in hebt. Overnachten doen ze 
graag op een plek waar de praktische 
voorzieningen goed geregeld zijn, zoals 
een bekende hotelketen, een bed & 
breakfast, of thuis.

Harmoniezoeker   
Voor Harmoniezoekers is vrije tijd: tijd 
voor het gezin, de familie of vrienden. 
Zij zijn pas echt blij, als iedereen in het 
gezelschap tevreden is. Winkelen en ac-
tieve activiteiten zoals zwemmen of een 

bezoek aan een dierentuin of pretpark 
behoren tot hun favoriete activiteiten. 
Harmoniezoekers gaan relatief vaak op 
een vakantie met veel kinderactiviteiten 
of op een familie/vriendenweekend. Zij 
verblijven dan graag op een huisjespark 
met veel voorzieningen, maar vinden 
het ook belangrijk dat het niet te duur is. 

Verbindingszoeker   
Verbindingszoekers zetten zich in hun 
vrije tijd graag in voor anderen. Bijvoor-
beeld met vrijwilligerswerk of bij een 
vereniging. Daarnaast zijn  ze graag in 
beweging: wandelen en fietsen in de 
natuur vinden ze  heerlijk. Verbindings-
zoekers zijn graag creatief bezig en 
gaan relatief  vaak naar een theater of 
museum, het liefst samen met partner, 
familie of vrienden. Op vakantie zoeken 
zij rust, stilte en gezelligheid met hun 
partner. Die vinden ze vaak in de natuur. 
Overnachten doen zij ergens waar het 
gemoedelijk en knus is, met gastvrij 
personeel. 

Avontuurzoeker   
Avontuurzoekers hechten veel waarde 
aan vrijheid, uniek zijn en genieten van 
het leven. Vrije tijd betekent zelfont-
wikkeling, nieuwe dingen beleven en 
creatief bezig zijn. Bijvoorbeeld door 
culturele activiteiten, een cursus, vrijwil-
ligerswerk, of lekker buiten zijn. Avon-
tuurzoekers gaan liever niet met grote 
groepen weg en houden van spontani-
teit. Op vakantie ondernemen zij veel 
sportieve en avontuurlijke activiteiten 
en overnachten ze het liefst in bijzon-
dere en kleinschalige accommodaties. 
Alhoewel zij zich in Nederland goed 
kunnen vermaken, gaan avontuurzoe-
kers voor een lange vakantie liever naar 
het buitenland.

Avontuur-
zoeker

Plezier-
zoeker

Harmonie-
zoeker

Verbinding-
zoeker

Rust-
zoeker

Inzicht-
zoeker

Stijl-
zoeker

Meer informatie op: https://leefstijlvinder.nl/
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