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Ten geleide
Voor u ligt de voortgangsrapportage van de Economische
Agenda 2011-2014, deel III Toerisme & Recreatie.
In hoofdstuk 1 wordt onder meer kort de actuele stand van
zaken geschetst op het gebied van toerisme & recreatie, vindt
u een samenvatting van het rapport ‘Economische betekenis
toerisme en recreatie in de IJmond’ en leest u de uitkomsten
van de ronde tafel bijeenkomst met ondernemers uit het
toeristisch-recreatief veld.
In hoofdstuk 2 wordt de voortgang van de verschillende toeristisch-recreatieve thema’s toegelicht en krijgt u een beeld
van de bijbehorende acties voor de komende periode.
In hoofdstuk 3 komen twee nieuwe thema’s aan bod: ‘Stimuleren zakelijk toerisme’ en ‘Stimuleren duurzaam toerisme’,
thema’s die naar voren zijn gebracht tijdens de eerder genoemde ronde tafel bijeenkomst met ondernemers uit het
toeristisch-recreatief veld en aansluiten bij de Visie Velsen
2025.
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we daar actief op in, o.a. door Apps te ontwikkelen, de facebookpagina IJmuiden aan Zee en twitter.
Het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien zit al weer in
zijn vierde en laatste jaar. Het aantal bezoekers dat de regio
bezoekt is toegenomen van 18% in 2009 naar 23% in 2011.
De cruisemarkt groeit. Begin mei 2012 is de nieuwe Felison
Cruise Terminal in IJmuiden geopend, waardoor nu ook grote
cruiseschepen kunnen aanmeren in IJmuiden.

1. Toerisme & Recreatie algemeen
De toeristisch-recreatieve sector heeft last van de economische recessie. Vooral de zakelijke markt is achteruit gegaan
waardoor de hotels zich extra moeten inspannen om meer toeristen te trekken om dit enigszins te compenseren. Dit wordt
bijvoorbeeld gestimuleerd door de prijzen voor overnachten
tijdelijk te verlagen. Ook besparen consumenten vooral op
luxe artikelen. Verder worden boten steeds vaker gehuurd
i.pv. aangeschaft. Bezoekers weten het strand van IJmuiden
aan Zee steeds vaker te vinden, alleen de boulevard wordt dan
niet automatisch ook bezocht. Het strand trekt vooral in het
hoogseizoen veel publiek, maar in de wintermaanden is het
nog vaak stil.
Ondanks de economische recessie zorgen toerisme en recreatie anno 2011 voor 1.300 fte’s (rapport Economische betekenis toerisme en recreatie in de IJmond). Zie voor de verdere
uitkomsten het grijze kader.

Economische betekenis toerisme en recreatie
IJmond
In 2011 is onderzocht wat de economische betekenis is van
toerisme in de regio IJmond.
In de gemeente Velsen hebben in 2010 185.713 overnachtingen plaatsgevonden, met een totale besteding van 24,1
miljoen. Dat is 47% van het totale aantal overnachtingen in
de IJmond. Het aantal overnachtingen is in Velsen ten opzichte van 2007 gedaald met bijna 2%, de landelijke daling
was in die periode 5%. Het aantal dagbezoekers in Velsen is
gestegen van 3,8 miljoen in 2007 naar 3,9 miljoen in 2010
met bestedingen van 72,8 miljoen. Dit is 41% van het totale
aantal dagbezoekers in de regio IJmond. Toerisme zorgt
voor in totaal 1.303 voltijd banen in Velsen (937 direct, 366
indirect). Ten opzichte van 2007 (bijna 1.000) is een duidelijke groei in de werkgelegenheid te zien.

1.1 Ronde tafel bijeenkomst met ondernemers
Met een aantal sleutelfiguren binnen de sector toerisme en recreatie is tijdens een ronde tafel bijeenkomst de voortgang van
de Economische Agenda besproken. Daarbij is ook bekeken
hoe de Economische Agenda nog meer kan aansluiten bij de
visie Kennisrijk Werken in Velsen 2025. Een van de signalen was om waar mogelijk aan te geven wat de inspanningen
opleveren (ook via onderzoeken e.d.). De ronde tafel heeft een
aantal nieuwe accenten en acties opgeleverd die tegemoet
komen aan de ambities van de visie.

-

Na het vaststellen van de Economische Agenda, begin 2011,
is er een aantal ontwikkelingen op toeristisch gebied in een
stroomversnelling geraakt.
Het gebruik van mobiel internet, sociale media en de ontwikkeling van Apps e.d. is flink toegenomen. Ook in Velsen spelen
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-
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aan zakelijk toerisme.
Ontwikkel toeristische producten die de
kennissectoren profileren (b.v. beleef het
sluizencomplex). Ook in relatie zien met aanleg
nieuwe zeesluis.
Zet meer in op duurzaam toerisme.

1.2 Visie Kennisrijk Werken Velsen 2025
In 2011 is de Visie Kennisrijk werken in Velsen vastgesteld,
met een toekomstbeeld van Velsen in 2025.
In 2025 is IJmuiden aan Zee de avontuurlijke kustplaats van
Amsterdam / Amsterdam aan Zee. Het profiel van IJmuiden
als dynamische haven en avontuurlijke kustplaats is versterkt
en verder ontwikkeld met het haven- en sluizengebied aan de
ene kant en het strand aan de andere kant als stevige trekkers.
Er zijn vele verschillende mogelijkheden om te overnachten
op bijzondere locaties en nabij het strand, zo is de kustvisie
gerealiseerd. Velsen heeft vele parels die verspreid liggen
over de gehele gemeente. In 2025 zijn de verschillende
aantrekkelijke locaties goed met elkaar verbonden. Het
zakelijke toerisme is gegroeid. In IJmuiden en Spaarnwoude
vinden internationale evenementen, festivals en congressen
plaats. IJmuiden heeft in 2025 een nieuw innovatiemuseum.

2. Thema’s en acties; voortgang
Per thema wordt kort aangegeven wat het afgelopen jaar is
uitgevoerd en welke accentverschillen er zijn.
2.1 Marketing en promotie
IJmuiden aan Zee avontuurlijke kustplaats & dynamische
havenplaats (met vis!)
Het activiteitenplan marketing en promotie is uitgevoerd
door Amsterdam Toerisme en Congres Bureau (ATCB). Er
is in 2011, met de ingezette middelen en acties, een totaal
bereik gerealiseerd van 13,5 miljoen potentiële bezoekers.
Belangrijkste doelgroep is de regio Amsterdam. De acties
worden afgestemd in het Platform Toerisme, waar een aantal
ondernemers en Horeca Nederland zitting in hebben. De
nieuwe website www.ijmuidenaanzee.nl is ontwikkeld en
vertaald in het Duits en Engels. Het onderhoud en beheer
is ook in 3 talen. In de marketing en promotie uitingen zal
behalve het brede avontuurlijke strand en de dynamische
haven, IJmuiden als visstad ook meer gepromoot worden.
In 2011 en 2012 is extra ingezet op sociale media en internet.
Steeds meer toeristen willen op vakantie gebruik maken
van o.a. Apps, routes met QR codes en andere toeristische
informatie die beschikbaar is via mobiel internet. De nieuwe
toeristische website is ook geschikt voor smartphones. Er
is een facebookpagina ontwikkeld waar regelmatig tips en
foto’s op worden geplaatst (VVV IJmuiden aan Zee) en er is
actief ingezet op twitter. De webclip staat op youtube en er
zijn verschillende Apps ontwikkeld. Om dit voor de bezoekers

Voor een groot deel sluit de visie voor Velsen in 2025 aan bij
de Economische Agenda 2011-2014. Bij een aantal thema’s
worden wel accenten verlegd en zijn er twee nieuwe thema’s
in de dynamische agenda opgenomen.
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de Metropoolregio Amsterdam wordt samengewerkt via
de werkgroep Toerisme. Daar delen de (16) gemeenten,
(2) provincies en stadsregio Amsterdam hun kennis en
ervaringen en wordt bekeken hoe het toerisme in het
algemeen en via het project bevorderd kan worden in de
metropoolregio. Verder heeft de gemeente deelgenomen
aan de werkgroep bewegwijzering van de Metropoolregio
Amsterdam om, door de krachtenbundeling, na te gaan hoe de
bewegwijzering in de Metropoolregio verbeterd kan worden.

Accenten:
• voortzetten samenwerking project Amsterdam
Bezoeken Holland Zien, in mogelijk nieuwe vorm
vanaf 2013

goed te kunnen faciliteren wordt onderzocht op welke wijze
gestimuleerd kan worden dat er op belangrijke toeristische
locaties in Velsen gratis WIFI kan worden aangeboden. Een
aantal ondernemers speelt op deze behoefte in, zo is WIFI
gratis beschikbaar bij een aantal strandpaviljoens en het VVV
Agentschap.

2.2 Voortzetten uitnodigend evenementenbeleid
Het onderzoek naar de economische betekenis van
evenementen is uitgevoerd en in september 2011 opgeleverd.
De Hiswa te Water is in 2012 niet meer in IJmuiden aan Zee
gehouden maar is wel in de metropoolregio gebleven, bij de
NDSM Werf in Amsterdam. Dit o.a. omdat het hoofdkantoor
van de Hiswa daar ook gevestigd wordt. Er zijn vanaf 2011
twee nieuwe nationale evenementen bijgekomen in Velsen:
Dutch Valley (circa 20.000 bezoekers) en Turn Up the Beach
(circa 13.000 bezoekers).
In 2011 en 2012 is intensief samengewerkt met
evenementenorganisaties voor het vergroten van de
economische spin off en de promotie. Zo is o.a. IJmuiden
aan Zee gepromoot door het strand in 2011 in het klein

Accenten:
• extra inzetten op sociale media en WIFI
• promotie IJmuiden met vis
Metropoolregio Amsterdam (mra)
IJmuiden aan Zee is onderdeel van de Metropoolregio
Amsterdam. Voor de internationale marketing en promotie
werken we samen in het project Amsterdam Bezoeken
Holland Zien. Dit project loopt vanaf 2009 tot en met 2012.
Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit project
verder voortgezet kan worden.
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd; de ontwikkeling
van themaroutes, een website over de metropoolregio,
webclips van de karakters (voor Velsen ‘Dutch Dunes’ en
‘Wind Water Beach’), brochures, ov routekaarten, deelname
aan beurzen etc.
In 2008 bracht 18% van de internationale toeristische
bezoekers aan Amsterdam ook een bezoek aan de regio. Eind
2011 is dit gegroeid naar 23%. (Bron: Bezoekersonderzoek
Metropoolregio Amsterdam 2012)
Met de toeristisch actieve gemeenten en organisaties uit
Economische Agenda 2011 - 2014
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Accenten:
vaker de koppeling zoeken met vis
digitale middelen meer inzetten en blijven vernieuwen

na te bootsen tijdens Dance Valley, Dutch Valley en het
Havenfestival. Bij het Havenfestival konden bezoekers in
2011 ook gratis een ansichtkaart met mooie afbeeldingen
van IJmuiden versturen, vooral opa en oma waren
daarbij populaire geadresseerden. De naamsbekendheid
van IJmuiden aan Zee is vergroot door promotie via het
evenement van Turn up the Beach van radio 538.

•
•

Economische betekenis van evenementen in Velsen
De economische waarde van evenementen is toegenomen
van 7,2 miljoen in 2007 naar ruim 10 miljoen in 2010 (Rapport Economische effectmeting toerisme en recreatie, dec
2011). Dit staat voor ongeveer 136 full time banen. Voor
Velsen is voor een aantal evenementen nader onderzoek
gedaan naar de economische betekenis van evenementen
in Velsen anno 2010 (uitgave sept 2011). Dance Valley (€ 6
miljoen, totaal spin off van 0,9 miljoen) en de Hiswa te Water (€ 2,1 miljoen, met 0,7 miljoen spin off ) zijn de evenementen met de grootste economische waarde in 2010. Het
Havenfestival en Pre Sail hebben procentueel gezien een
grote spin off, de uitgaven op het evenemententerrein zelf
betreffen vaak ook lokale ondernemers. De economische
waarde van de andere evenementen in 2010 is lager en blijft
beperkt tot enkele honderd duizenden. Het overgrote deel
van de bestedingen blijft in de regio Velsen – Amsterdam.

In 2012 is extra de nadruk gelegd op IJmuiden als dynamische haven (met vis). Er is voor de promotie bij evenementen
een nieuwe promotiestand ontwikkeld van twee driehoeken
waarop de profielen avontuurlijk strand en dynamische haven
groot uitgebeeld en gepromoot zijn. Tijdens Dance Valley en
Dutch Valley is een IJmuidense visproeverij gehouden met
versgerookte makreel en zalm. Ook konden de bezoekers een
weekend Ontdek IJmuiden aan Zee (met een overnachting op
het strand of op een landgoed) winnen door een QR-code te
scannen. Tijdens de evenementen liep er een promotieteam
rond (dames van hockeyvereniging Strawberries) om de acties
te promoten. In samenwerking met UDC, MKB en Horeca
Nederland zijn er ook voorafgaand aan de evenementen acties
uitgevoerd met QR codes waar vrijkaarten voor Dance Valley
of Dutch Valley mee gewonnen konden worden.
Bij het Havenfestival is bij de promotiestand een surfsimulator geplaatst waarmee de bezoekers konden ervaren hoe het
voelt om te surfen in de zee. Dit viel goed in de smaak bij jong
en oud. Verder zijn er stickers uitgedeeld met de tekst I Love
IJmuiden met het website adres er op vermeld.
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op welke flexibelere wijze met de waterveiligheid omgegaan
kan worden. De coöperatie van de boulevard bekijkt momenteel of ze een deel van de plannen zelf kunnen realiseren.

2.3 Het avontuurlijke strand van de Metropoolregio
Amsterdam
In het voorontwerp bestemmingsplan Zeezicht is extra ruimte
geboden aan de strandpaviljoens en is ruimte gezocht voor
nieuwe en bredere functies zodat ondernemers op nieuwe
trends en ontwikkelingen in kunnen spelen. Het bestemmingsplan zal volgens de huidige planning begin 2013 worden
vastgesteld.

Bij Strand Noordpier zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd
door de mogelijkheden die de nieuwe windmolens boden. Verder is een mobiele post voor de reddingsbrigade gerealiseerd
en is de Blauwe Vlag binnengehaald. In samenwerking met
RWS is in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van de Averijhaven er toe kan bijdragen dat het toerisme bij Strand Noordpier
versterkt wordt. Naar verwachting wordt eind 2012 duidelijk
of de wensen gerealiseerd kunnen worden.
Accenten:
• nader onderzoek naar mogelijkheden gefaseerde
ontwikkeling kustvisie
• inzetten op versterken toerisme Strand Noordpier via
ontwikkeling Averijhaven
2.4 Het havengebied als toeristische attractie &
beter inspelen op de groeiende groep passagiers
ferry en cruises
In 2011 is voor het eerst een Engelstalige brochure “Going
Dutch” met toeristische informatie over IJmuiden ontwikkeld
en aan boord van de DFDS cruiseferry neergelegd. Dit wordt
in 2012 vervolgd. Nabij de terminal is een informatiebord
met plattegrond en toeristische informatie geplaatst met
financiële bijdrage van een aantal horecaondernemers. Eind

De toegangsweg naar IJmuiden aan Zee (Kromhoutstraat)
heeft een facelift ondergaan. IJmuiden als visstad wordt via
de toevoeging van de vele visjes in de route extra onder de aandacht gebracht van de bezoekers aan de haven en het strand.
Door actief deel te nemen aan projecten van de Provincie
Noord Holland (identiteit kustplaatsen, kustatelier), input te
leveren aan de strategische agenda van de Provincie en actief
te participeren in het Deltaprogramma Kust wordt getracht
de realisatie van de Kustvisie een stap verder te brengen. De
kust van Velsen staat nu als voorhoede gebied opgenomen in
de strategische agenda van de kust van de Provincie, en staat
op de nominatie voor het Deltaprogramma Kust. Insteek is de
veiligheidsopgaven waar mogelijk te combineren met ruimtelijke opgaven.
Een van de uitkomsten van dit traject is verder dat momenteel
bekeken wordt hoe het plan in fases uitgevoerd kan worden en
Economische Agenda 2011 - 2014
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het beste op ingespeeld kan worden. Dit heeft interessante
uitkomsten opgeleverd (zie grijze kader).
Op 4 mei 2012 is de nieuwe cruise terminal geopend waarmee
IJmuiden ook ruimte kan bieden aan de grote cruiseschepen.
MSC Opera heeft deze nieuwe terminal voor 2012 en 2013 als
turn around locatie gekozen. Dit betekent dat het cruiseschip
zowel start als eindigt in IJmuiden. In 2012 worden ruim 45
cruiseschepen verwacht.
De nieuwe terminal ligt op loopafstand van het strand en
de jachthaven. De looproute is al enigszins opgeknapt, er
zijn borden geplaatst waarmee de verbinding tussen het
strand met jachthaven en de cruise terminal duidelijk staat
aangegeven. In samenwerking met Seaport Marina IJmuiden,
Zeehaven IJmuiden, KVSA en de gemeente Velsen wordt
in 2013 een nieuwe uitnodigende trap geplaatst tussen de
cruiseterminal en de jachthaven. Hiermee wordt actief
gestimuleerd dat de passagiers ook een bezoek kunnen
brengen aan het strand en de boulevard, maar ook dat ze
eenvoudiger gebruik kunnen maken van de hoogwaardige
busverbinding van IJmuiden aan Zee. Bij de nieuwe terminal
is een toeristisch informatiebord geplaatst. Er wordt de
komende tijd bekeken hoe, naast de passagiers, ook beter
ingespeeld kan worden op de bemanningsleden van de cruises
en cruiseferry.

januari heeft een delegatie van DFDS Engeland, op initiatief
van MKB IJmond, een bezoek gebracht aan de gemeente
Velsen. De verschillende toeristische mogelijkheden
zijn toen over het voetlicht gebracht en een aantal
bezienswaardigheden is bezocht.
Een student van de Hogeschool In Holland in Diemen heeft, in
opdracht van de gemeente, als afstudeeropdracht onderzocht
wat de wensen van de Engelse passagiers zijn en hoe hier
Zo blijkt dat 8% nu als bestemming al IJmuiden aangeeft.
Circa 80% geeft aan misschien tot zeker wel interesse te
hebben in IJmuiden. Vooral voor het strand (45%), het
Nationaal Park Zuid Kennemerland (40%), Snowplanet
(37%), de IJmuidense Rondvaart Maatschappij (36%) het
zwembad (32%), de ruïne (30%), landgoed Beeckestijn
(30%) en het Forteiland (29%) was interesse. Informatie
hierover ontvangen ze het liefst via de website van DFDS,
maar ook aan boord van de cruiseferry. Hierop sluit de
brochure “Going Dutch” goed aan.
De Britse toerist verwacht bij een bezoek aan het
havengebied en de omgeving, de mogelijkheid om
iets te eten en drinken (49%), te winkelen (37%) en te
overnachten (34%). 66% van de ondervraagden heeft
aangegeven de bereidheid te hebben om circa 30 minuten
te reizen om een activiteit naast de hoofdbestemming te
ondernemen. (bv van Amsterdam naar IJmuiden, of vice
versa). Om de Britste toerist te overtuigen IJmuiden te
bezoeken willen ze vooral weten wat het aanbod is en wat
de reisafstand is tussen IJmuiden en Amsterdam.
Economische Agenda 2011 - 2014
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2.5 Uitbreiden en verbreden verblijfsmogelijkheden

Ontwikkelingen hotelsector
Ondanks de recessie is ook in 2011 Noord-Holland met
Amsterdam als grote trekker de belangrijkste toeristische
provincie van ons land. Vorig jaar overnachtten 9,4
miljoen toeristen in een hotel of verblijfsaccommodatie
in die provincie, een toename van 0,8% ten opzichte van
2010. Ruim een derde van alle gasten in Nederlandse
logiesaccommodaties overnacht in Noord-Holland. Dat
blijkt uit recente voorlopige cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek naar het gebruik van
logiesaccommodaties.
De cijfers van CBS voor 2011 (voorlopige cijfers) voor
de Metropool zonder Amsterdam meegerekend, laten
een groei zien in het aantal gasten van 0,8% en in
hotelovernachtingen van 3 %. Voor de stad Amsterdam
liggen die cijfers op 0,7 % en 0,2%. De regio deed het dus in
2011 net als in 2010 wat beter dan de stad. De markten die
bezoek genereren zijn echter deels verschillend. Voor de
regio is de Nederlandse en Duitse markt dominanter dan
voor de stad Amsterdam. De gemiddelde verblijfsduur is
ditmaal licht toegenomen en ligt voor de gehele Metropool
op 1,68 nachten per bezoeker.

Begin 2011 is er een informatiebijeenkomst over het starten
van een bed & breakfast accommodatie gehouden. Het aantal
b&b ’s is uitgebreid, er zijn er nu vijf.
De uitbreiding van het Bastion Hotel is inmiddels
gerealiseerd.

Overnachtingsmogelijkheden op het strand worden - waar
mogelijk - opgenomen in bestemmingsplan Zeezicht.
Het verblijfsaanbod is verder uitgebreid met chalets op
Camping de Duindoorn en bij Parc Buitenhuizen.
In 2011 is het plan voor de herontwikkeling van het Fort
benoorden Spaarndam en het bijbehorende munitiebos
verder uitgewerkt. Het plan omvat onder meer ca. 80
huisjes, restauratie van het fort en de vestiging van een
bezoekerscentrum in het fort. In 2012 zijn drie werkgroepen
gestart op het gebied van verkeer, natuur en inrichting
bezoekerscentrum. Aan deze werkgroepen nemen
belangenorganisaties en bewoners deel, zowel voor- als
tegenstanders van de ontwikkeling.
Mede op basis van deze uitkomsten zal het Algemeen Bestuur
van het recreatieschap Spaarnwoude eind 2012 een definitief
besluit nemen om wel of niet door te gaan met de voorgestelde
ontwikkeling.

ontwikkelingen bijgekomen die van invloed zijn op de markt
voor hotelontwikkeling. Eind 2012 en begin 2013 wordt
daarom in metropoolverband verkend of en zo ja hoe, het
hotelbeleid geactualiseerd moet worden.
2.6 Uitbreiden en verbreden recreatieve
verbindingen
Een quickscan om een wandelnetwerk voor Velsen te
ontwikkelen, is uitgevoerd. Dit netwerk zal aansluiten
op andere wandelnetwerken in Noord-Holland. Het is
de bedoeling dat een deel van dit wandelnetwerk in 2013
wordt gerealiseerd, samen met de gemeenten in NoordKennemerland. Een en ander is mede afhankelijk van het wel
of niet honoreren van provinciale subsidie.
De Cornelis Vreeswijk fietsroute is in gebruik genomen en zal
in 2012 meer aandacht krijgen vanwege het feit dat 2012 het
jaar is dat Cornelis Vreeswijk 25 jaar terug overleden is.

De Metropoolregio Amsterdam heeft in 2007 de ambitie
neergelegd om 15.000 nieuwe hotelkamers te realiseren
voor 2015, waarvan 6.000 in de regio. Ondertussen is de
economische situatie fors veranderd en zijn er nieuwe
Economische Agenda 2011 - 2014
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De IJdijkenroute tussen
Amsterdam en Velsen Zuid is
gerealiseerd met QR-codes .
Via IJmond Veelzijdig is
o.a. de wandel App “Buiten
Beeckestijn” en de fiets
App “De Kust en Te Keur”
ontwikkeld. De fietsroute
gaat o.a. door het havengebied
en het Nationaal Park ZuidKennemerland.
Tevens is een vaarroute App
ontwikkeld voor toeristen
uit Amsterdam die met
de draagvleugelboot naar
Velsen-Zuid komen. Vanaf
het Pontplein starten de
fiets- en wandelroute. De
routes worden zoveel mogelijk
gekoppeld aan horecalocaties. Tijdens het wandelevenement
“de 30 van Zandvoort” zijn flyers uitgedeeld waarmee de
wandelaars de App “Buiten Beeckestijn” gratis konden
downloaden, dit is 1.163 keer gedaan.

Verder biedt de Dag van het Park de mogelijkheid om een
park/buitenplaats extra in het zonnetje te zetten. In 2011 is
de Dag van het Park voor de tweede keer georganiseerd bij
de buitenplaats Beeckestijn. In 2012 is de Dag van het Park
georganiseerd in park Velserbeek.
2.8 Recreatiegebied Spaarnwoude beter
bereikbaar maken
Voor de komende jaren zijn er flinke bezuinigingen op komst.
Uitgangspunt is dat de basisvoorzieningen overeind blijven.
Eind 2012 zullen de werkzaamheden rond het CRM-tunneltje
– dat de fietsverbinding is tussen de Velserbroek en het
recreatiegebied – afgerond zijn. De verwachting is dat het
CRM-tunneltje begin 2013 feestelijk wordt geopend.
2.9 Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK)
toegankelijker maken
Het Nationaal Park is opgenomen in de nieuwe fietsroute App
“De Kust en te Keur”.
Voor de tweede keer is afgelopen jaar de cursus
‘Gastheerschap van Nationaal Park Zuid-Kennemerland’

Accenten:
• App route ontwikkeling
• realisatie wandelnetwerk
2.7 Cultuurhistorisch erfgoed behouden en
toeristisch beter benutten
De Holland Route (Europese industrieel erfgoed route) is
opgenomen in het project Amsterdam Bezoeken Holland
Zien. De route is nu ook fysiek bewegwijzerd. In 2011 is het
Hoogovensmuseum toegevoegd als routepunt.
Om het cultuurhistorisch erfgoed breder onder de aandacht
te brengen, zijn er in het kader van onder meer het Jaar van
de Historische Buitenplaats activiteiten ontwikkeld, zoals
een fietsroute langs de verschillende buitenplaatsen. In mei
2012 heeft het nieuwe evenement “Bijzonder Beeckestijn”
plaatsgevonden. Begin 2012 is de brasserie bij Buitenplaats
Beeckestijn geopend.
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gegeven. Het doel van deze cursus is om de deelnemers
uitgebreid met het park kennis te laten maken, zodat ze
hun eigen gasten van informatie kunnen voorzien over
het Nationaal Park bij hen in de buurt. Circa 8 recreatieve
ondernemers uit Velsen hebben hieraan deelgenomen en
producten ontwikkeld voor hun gasten.
Natuurmonumenten heeft aangegeven te willen samenwerken
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met het Pieter Vermeulen Museum in de nieuw te realiseren
huisvesting bij IJmuiden aan Zee.
Door het schrappen van de rijksbijdrage aan de nationale
parken, ontkomt ook het NPZK niet aan bezuinigingen. Het
park zal zich daardoor nog meer op haar kernactiviteiten
moeten richten.
In 2012 wordt een start gemaakt met het opstellen van
een nieuw Beheer Investerings Plan (BIP) nadat eerst een
evaluatie is afgerond. Dit proces loopt gelijk aan het traject
van Natura 2000 dat van invloed kan zijn op onderdelen van
het BIP.

stap is het inzichtelijk maken welke congressen en beurzen
interessant zijn voor de gemeente.
Verder is het van belang dat IJmuiden als geschikte
bestemming voor de zakelijke markt bekend wordt. In
samenwerking met het bedrijfsleven en ATCB wordt bekeken
hoe dit het beste bereikt kan worden.

3. Nieuwe thema’s
Tijdens de ronde tafel bijeenkomst met ondernemers uit de
toeristisch-recreatieve sector zijn twee nieuwe thema’s naar
voren gekomen die ook goed aansluiten bij de Visie Velsen
2025.
Hieronder worden deze thema’s nader toegelicht.

Accenten:
• kennis vergroten van de zakelijke markt en de kansen
voor congressen e.d.
• mogelijkheden voor marketing en promotie voor de
zakelijke markt in kaart brengen

3.1 Stimuleren zakelijk toerisme
In de gemeente Velsen zijn diverse bijzondere locaties
beschikbaar voor de zakelijke markt. Zo kan er overnacht
worden in een landgoed, op het strand, is vergaderen op
een eiland met werelderfgoed status mogelijk en zijn er tal
van andere bijzondere vergaderlocaties. Ook zijn er vele
combinaties te maken met het uitgebreide leisure aanbod. In
Velsen hebben verschillende bedrijven zich gespecialiseerd
in groepsactiviteiten die daar eenvoudig op in zouden kunnen
spelen. Speciale arrangementen voor deze markt kunnen
Velsen een aantrekkelijke gemeente voor congressen en
beurzen maken. De ligging van Velsen/ IJmuiden aan Zee is
ook zeer gunstig ten opzichte van Schiphol en Amsterdam.
Ondanks het feit dat de zakelijke markt op dit moment in een
dip zit, zien de ondernemers kansen om met elkaar, ook in
het kader van het realiseren van de visie, beter op de zakelijke
markt in te kunnen spelen.

3.2 Stimuleren duurzaam toerisme
Nederlanders vinden duurzaamheid een belangrijk
onderwerp. Bijna een derde van de Nederlandse bevolking
maakt zich nadrukkelijk sterk voor een duurzame wereld.
Duurzaamheid is voor hen een beslissende factor in
aankoopprocessen (Bron: NRIT). Betekenis neemt het als
trend over van belevenis, mensen zijn ook op zoek naar
zingeving en bezieling, duurzaamheid speelt daarin een grote
rol.
De afgelopen jaren is sterk ingezet op het voldoen aan
de voorwaarden voor de Blauwe Vlag op de stranden van
Velsen. IJmuiden aan Zee voldeed daar als eerste aan, Strand
Noordpier is in 2011 gevolgd. Een drietal ondernemers voldoet
aan de voorwaarden voor de Green Key. Het Holiday Inn en
Bastion hotel hebben de zilveren Green Key, Camping de
Duindoorn heeft de gouden Green Key. Het Forteiland heeft in
augustus 2012 als eerste werelderfgoed monument de gouden

In samenwerking met het bedrijfsleven wordt bekeken hoe
(inter)nationale congressen, die passen bij het profiel van
IJmuiden, binnengehaald zouden kunnen worden. Een eerste
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Green Key mogen ontvangen.
Ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wil zich meer
gaan richten op duurzaam toerisme in samenwerking met de
direct betrokken ondernemers. Eind 2012 worden de eerste
stappen hiertoe gezet.
Het college heeft in het eerste kwartaal van 2012, op initiatief
van de Provincie Noord Holland, besloten deel te nemen aan
ECO XXI. Dit is een gemeentelijk stimuleringsprogramma
om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en
verbeteringen te stimuleren. Een belangrijk onderdeel is
certificering van de gemeente met een ECO XXI award.
Naar verwachting is in het vierde kwartaal van 2012 bekend
hoe Velsen scoort op het gebied van duurzaamheid. In de
Economische agenda van de provincie Noord Holland
is opgenomen dat de provincie duurzaam toerisme wil
bevorderen. Gemeente Velsen is een van de pilotgemeenten
die de Provincie financieel ondersteunt bij het verbetertraject
van het ECO XXI programma. Waar mogelijk werkt het
college in dit programma samen met gemeente Zandvoort en
Heemskerk.

Accenten:
• blijven voldoen aan voorwaarden Blauwe Vlag
• deelname gemeente aan ECO XXI
• stimuleren Green Key bij toeristische ondernemers
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