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Samenvatting
Kamerik op de kaart is een stichting die zich als doel heeft gesteld; kleinschalige
recreatieve activiteiten in de omgeving van Kamerik te promoten. Het lintdorp
Kamerik is gelegen in de gemeente Woerden. Dit rapport heeft als doel om
aanbevelingen te formuleren, waardoor de stichting Kamerik op de kaart zich beter
kan profileren en onderscheiden ten opzichte van vergelijkbare initiatieven in de
omgeving.
Uit de interne inventarisatie komen een aantal belangrijke punten naar voren. Zo heeft
Kamerik al een divers aanbod op recreatief gebied, maar de website is lastig te vinden
en heeft op sommige punten een onprofessionele uitstraling. Uit onderzoek naar
technologische ontwikkelingen blijkt dat de Nederlander steeds vaker hun informatie
zoeken op het internet. Uit onderzoek naar demografische ontwikkelingen blijkt dat er
kansen liggen voor recreatieondernemers door de bevolkingsgroei en de vergrijzing.
Doormiddel van een benchmark kan er een vergelijking worden gemaakt met Kamerik
op de kaart. Er zijn bij deze externe inventarisatie vier vergelijkbare initiatieven onder
de loep genomen. Deze initiatieven hebben allen gemeen dat er raakvlakken zijn en
zaken die veel van elkaar verschillen. Des al niet te min zijn er bruikbare gegevens uit
de benchmark methode gekomen. Zo is bij het Betere Boerenbed concept een
professionele website geïnventariseerd. En heeft Boer zoekt gast een sterke
samenwerking met de VVV.
De vier initiatieven zijn na de inventarisatie geanalyseerd doormiddel van een SWOTanalyse. Door Kamerik op de kaart ook mee te nemen is er een schematisch overzicht
ontstaan waardoor op een heldere manier een visie is gevormd. Zo blijkt dat vooral op
het gebied van de marketing en de website stappen zijn te maken op Kamerik beter op
te kaart te zetten. De uitstraling van de website kan versterkt worden door
sfeerbeelden, verder is het belangrijk om de juiste tabs op de site hebben. Zo is het
belangrijk om informatie te geven over de prijzen. Ook het tastbare promotiemateriaal
is belangrijk om te verspreiden via de VVV en de ANWB.
Arrangementen zijn populair bij de hedendaagse recreant; het is dan ook belangrijk
voor Kamerik om arrangementen aan te bieden
Verder komt uit het rapport naar voor dat maandelijkse bijeenkomsten met betrokken
leden de betrokkenheid vergroot en leden motiveren mee te doen in de organisatie.
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1

Inleiding

Kamerik, dé poort naar het Groene Hart, is een rustig agrarisch lintdorp gelegen in de
gemeente Woerden. Uit de van oudsher agrarische gemeenschap is enkele jaren
geleden een stichting ontstaan welke als doel heeft gesteld ‘kleinschalige recreatieve
activiteiten in de omgeving van Kamerik’ te promoten, met als onderliggend ideaal het
vergroten van de waardering en de bewustwording van het agrarische
cultuurlandschap. Serieuze ambities voor een vriendelijk dorp. De stichting, genaamd
Kamerik op de kaart, is reeds zeven jaar actief, waarvan de laatste twee jaar met
zichtbaar resultaat. De Groene Hart Academie, gevestigd op initiatief van onder meer
de gemeente Nieuwkoop en de Hogeschool INHolland Delft, is een kennisinstituut dat
ambieert de grote vraagstukken met betrekking tot het Groene Hart (van de Randstad)
op te lossen of daartoe in elk geval een dappere bijdrage te leveren. Dit verbond tussen
onderwijs en maatschappelijke vragen is in 2010 officieel gestart, maar stond al langer
in de steigers. Het centrale idee achter de academie is dat actoren van het Groene Hart
concrete opdrachten geven aan studenten van de Hogeschool INHolland Delft en
hierdoor voor beide partijen een interessante wisselwerking ontstaat. Het rapport dat
voor u ligt is één van de eerste producten van de Groene Hart Academie. Hendrik Jan
Hoogendoorn, voorzitter van stichting ‘Kamerik op de kaart’, heeft een concreet
verzoek bij de Groene Hart Academie ingediend. De auteurs van dit rapport, vijf
studenten HBO Plattelandsvernieuwing, hebben vervolgens het verzoek opgepakt en
gezamenlijk aan de onderstaande projectopdracht gewerkt.

1.1

De projectopdracht

De stichting heeft de auteurs verzocht na te denken over hoe Kamerik beter op de
kaart gezet kan worden, zodat meer mensen het lintdorp weten te vinden en
waarderen. Hoe onderscheidt en profileert Kamerik zich en hoe zou dat in de
toekomst meer consumentgericht kunnen?
De volgende hoofdvraag is geformuleerd:
 Op welke manier kan Kamerik beter op de kaart worden gezet?

Daaruit volgend de volgende deelvragen:
Inventarisatiefase
 Wat heeft Kamerik aan voorzieningen en welke zorgen ervoor dat Kamerik beter op de
kaart komt?
 Wat voor andere vergelijkbare projecten zijn er?
 Welke initiatieven zijn er al?
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Analysefase






Wat zijn de best-practices gerelateerd aan Kamerik?
Hoe staan de ondernemers in Kamerik tegenover Kamerik beter op de kaart?
Wat is succesvol en wat niet?
Wat wil de recreant als die Kamerik bezoekt?
Welke recreatieve trends zijn er?

Visiefase
 Hoe kunnen er meer bezoekers komen naar Kamerik?

1.2

Leeswijzer

Het rapport is min of meer opgedeeld in drie delen. In de inventarisatiefase is een
vergelijking gemaakt met soortgelijke initiatieven elders, deze benchmark geeft het
initiatief in Kamerik inzicht in de manier waarop Kamerik zich verhoudt tot
soortgelijke projecten. In de opvolgende analysefase zijn hieruit de sterke
onderscheidende kanten van Kamerik vastgesteld, waarna in de adviesfase
aanbevelingen zijn geformuleerd ter verbetering van de positie van de ondernemers
van Kamerik. Het rapport sluit af met de literatuurverantwoording en enkele bijlagen.
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2

Inventarisatie van Kamerik

2.1

Beschrijving inventarisatie methode

In dit hoofdstuk is er een interne inventarisatie van Kamerik en een externe
inventarisatie van de doelgroep, demografische, technologische, economische
ontwikkelingen en recreatieve trends beschreven.

2.2

Intern
2.2.1

Gebiedsbeschrijving
Kamerik, een agrarisch lintdorp in Utrecht, is
tegenwoordig onderdeel van de gemeente
Woerden net als het nabijgelegen Kanis (zie
figuur 1). Het projectgebied ligt midden in het
Groene Hart, niet ver van alle grote steden in
de Randstad. De geschiedenis van Kamerik
begint in de 11e eeuw; veen ontginningen
maakten sindsdien landbouw mogelijk. Tot
aan 1940 bestond Kamerik uit slechts één
straat, sindsdien zijn er kleinschalige
uitbreidingen geweest. Historisch gezien is
Kamerik een protestants dorp en Kanis
katholiek. Gezamenlijk tellen de woonkernen
ruim 3800 inwoners
(www.kamerikopdekaart.nl, 8 maart 2010).
2.2.2 Organisatiestructuur

Kamerik Op De Kaart is een stichting;
juridisch gezien heeft een stichting geen leden,
wel een bestuur, sympathisanten en sponsoren.
Het doel van de stichting is ‘het promoten van
Figuur 1: Kaart Kamerik
kleinschalige recreatieve activiteiten in de
(www.maps.Google.nl, 6 maart 2010)
omgeving van Kamerik’. De doelstelling wordt
nagestreefd door een gezamenlijke promotie,
een gemeenschappelijk marketing concept en het verwerven van subsidies. De
initiatiefnemers en tevens bestuursleden bestaan uit (agrarische) ondernemers met een
aanbod gericht op recreatie. De stichting heeft momenteel 21 sponsoren
(www.kamerikopdekaart.nl, 8 maart 2010).
2.2.3 Ondersteunende organisaties
De meewerkende organisaties bestaan uit een mengeling van boerderijen met
recreatieve nevenactiviteiten, horecagelegenheden (met een landelijk karakter) en
11

verschillende sympathiserende ondernemingen. De overheid steunt dit project met
incidentele subsidies.
2.2.4 Aanbod
Het aanbod van de organisaties die zijn aangesloten bij stichting Kamerik op de kaart
is een bonte verzameling van mogelijkheden m.b.t. (sport)activiteiten, horeca
(inclusief streekproducten), overnachtingen, (familie)feesten en
bedrijfsuitjes/vergaderingen. Verder zijn verschillende wandelroutes (56 km),
fietsroutes (40 km) en kanoroutes (22,5 km) en de OV-fietsverhuurder op station
Woerden is betrokken bij het gebied. Het totale aanbod is gecategoriseerd en
verzameld in bijlage 1 (www.kamerikopdekaart.nl, 8 maart 2010).
2.2.5 Trekpleisters
Intern
Kamerik heeft een divers aanbod voor de recreant. Trekpleisters zijn de Boerinn die
jaarlijks enkele tienduizend bezoekers trekt. Dit hangt samen met het aanbod, wat
verschillende groepen aanspreekt. Kameryck is een bedrijf in een hoger segment. Door
de het unieke karakter kan men zeker van een trekpleister spreken. Verder liggen er
wandel, kano en fietsroutes door het gebied. Ook de uitkijktoren is een trekpleister.
Het Groene Hart zelf is midden in dit drukke gebied een rustpunt voor (potentieel)
overnachtende toeristen, met in de nabije omgeving de Nieuwkoopse Plassen en
verschillende kleine natuur en recreatie gebieden.
Extern
Aangezien het projectgebied midden in het Groene Hart (van de Randstad) ligt zijn
vrijwel alle attracties en musea van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
andere omliggende woonkernen trekpleisters voor eventuele toeristen en recreanten.
Van de attractie top tien van Nederland liggen vijf attracties in de Randstad: Artis,
Blijdorp, rondvaarten in Amsterdam, Duinrell en het van Gogh museum. Andere
trekpleisters in de Randstad/het Groene Hart zijn het Rembrandtmuseum, de grote
steden en de Keukenhof (Lisse) (www.nbtc.nl,5 maart 2010).
2.2.6 Bereikbaarheid
Kamerik en Kanis zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De gemeente
Woerden heeft een treinstation (op het traject Leiden – Utrecht) en vanaf dit station is
Kamerik goed te bereiken met verschillende buslijnen. Aan de zuidkant van Woerden
loopt de A12 met verschillende afritten richting het groene hart, waardoor ook per auto
Kamerik goed te bereiken is. Daarnaast liggen ook verschillende vliegvelden in de
nabije omgeving, zowel Schiphol als Rotterdam Airport.
2.2.7 Marketing
De gezamenlijke marketing van Kamerik Op De Kaart wordt uitgevoerd door middel
van een website, kortingsbonnen, interviews in (lokale) media en folders bij de VVV
etc.
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2.2.8 Website
De website van Kamerik op de Kaart geeft informatie (per tab) over de stichting,
wandelen, fietsen, kanoën, sport en spel, vergaderen, foto’s en links. Bij het openen van
de website kunnen bezoekers omlaag scrollen voor de agenda. De website kent een
informatief karakter met relatief weinig (uitnodigende) sfeerbeelden. Het aanklikken
van de tabs boven in de website leidt de bezoeker tot onderliggende delen van de
websites waar in sommige gevallen nog meer andere delen van de websites kunnen
worden bezocht. Het ontbreekt de website aan een heldere structuur en bij het
bekijken van de hoofdpagina springt niet direct de gedachte van de stichting naar
voren. In het geheel zou de website geprofessionaliseerd moeten worden. De website
van Kamerik op de kaart is via de internet zoekmachine Google.nl lastig te treffen, als
men niet de naam van de stichting kent. Zoekt men op ‘groene hart’, ‘groene hart
recreatie’ of andere varianten, dan staat Kamerik op de Kaart niet bij de eerste
tien/twintig hits. Om de website te kunnen vinden, moet de naam van de
stichting/website al bekend zijn hetgeen juist het doel is van de website zelf;
bekendheid vergaren.

2.3

Extern
2.3.1

De doelgroep

Variërend van dagjesmensen tot toeristen vanuit het buitenland. Kamerik biedt veel
dagactiviteiten aan, maar ook overnachtingsmogelijkheden. De activiteiten die worden
aangeboden zijn vooral gericht op de spierkrachtige recreant. Eind 2008 heeft het
Kenniscentrum Recreatie met ondersteuning van het ministerie van LNV het rapport
‘De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd’ uitgegeven. Dit rapport gaat
uitgebreid in op de (te verwachten) ontwikkelingen van het plattelandstoerisme. Deze
paragrafen gaan in op de doelgroep recreant op het platteland en de verwachtte
ontwikkelingen.
2.3.2 Demografische ontwikkelingen
Door demografische ontwikkelingen zullen de wensen van de doelgroep in de
toekomst gaan veranderen. De vergrijzing, de bevolkingsgroei en de toename van
nieuwe Nederlanders resulteren in kansen voor de ondernemers op het platteland.
Allereerst de groei: tot 2035 zal de bevolking in elk geval blijven groeien, met name in
en rond de Randstad. De functie van het Groene Hart wordt hierdoor nog relevanter,
maar de druk op de recreatieve sector zal hierdoor gaan toenemen. De groei biedt in
elk geval kansen om meer recreanten naar Kamerik te kunnen verleiden, met name uit
de directe omgeving: de Randstad (M. van Loon & Berkers, 2008). De vergrijzing is een
tweede factor van belang in de ontwikkeling van de bevolking en daardoor voor de
recreatieve sector in het Groene Hart. Senioren brengen veel vrije tijd buitenshuis
door, met toenemende voorkeur met een kampeerauto of een caravan. De senioren
zijn bovendien vrij van schoolvakanties en recreëren dan ook veel in het laagseizoen en
vaak voor langere duur (meer dan een maand is zeker geen uitzondering!). Voorts
geven veel ouderen er de voorkeur aan om in een bekende omgeving te recreëren, naar
mate ze ouder worden steeds dichter bij huis vanwege veelal afnemende mobiliteit. De
13

verwachting is dat de komende jaren het aantal ouderen dat mobiel is en blijft zal
groeien, zowel in relatieve als absolute zin (M. van Loon & Berkers, 2008). Tenslotte de
toename allochtonen of nieuwe Nederlanders, waardoor ook veranderingen in de
vraagbehoefte naar recreatie zullen optreden. Alhoewel de meeste allochtonen in
mindere mate geïnteresseerd zijn in het boerenleven en juist meer met stadsparken
etc., is de tendens momenteel dat vooral de tweede generatie allochtonen zich in
toenemende mate gaat gedragen als de autochtonen bevolking. Dit gegeven,
gecombineerd met het toenemende aantal allochtonen, zal in de toekomst leiden tot
een grotere vraag naar recreatie vanuit het allochtone deel van de samenleving (M. van
Loon & Berkers, 2008).
2.3.3 Technologische ontwikkelingen
In 2007 88% van de Nederlanders toegang tot internet, een cijfer dat in de
tussenliggende jaren vermoedelijk gestegen is. De digitalisering van de maatschappij
en haar burgers heeft geleid tot een andere vrije tijdsbesteding. Voor de mensen die
veel tijd besteden aan internet, geldt dat zij in het algemeen minder buitenshuis
recreëren. De verwachting is dat de recreant steeds meer en uitgebreider
geïnformeerd wil worden de over de mogelijkheden van een te bezoeken gebied en dat
zij bovendien in groeiende mate thuis alle activiteiten van een trip wil boeken.
Daarnaast groei de populariteit van en de waardering voor navigatieroutes met
informatie en bezienswaardigheid. Websites die maatwerk leveren aan de recreant
worden steeds belangrijker, maar aan de andere kant worden de websites en de
kwaliteit van vakanties/tripjes op het platteland steeds kritischer beoordeeld door
diezelfde recreant. Bij een matige kwaliteit van het aanbod/de activiteiten/de beleving
riskeert de recreatieve onderneming negatieve ‘mond op mond’ reclame op internet
(M. van Loon & Berkers, 2008).
2.3.4 Economische ontwikkelingen
Zoals een ieder bekend is de wereld de laatste paar jaar geconfronteerd met een bijna
ongekende financiële crisis, hoewel de gevolgen voor de Nederlandse bevolking relatief
beperkt zijn: In 2009 is de koopkracht in veel huishoudens gestegen, door remmende
werking van de economie op de inflatie (www.prinsjesdag2009.nl, 12 maart 2010). In de
komende jaren zullen de Nederlandse huishoudens, onder meer door groeiende
werkloosheid, de crisis des te meer gaan voelen. De laatste jaren wordt ongeveer een
kwart van het huishoudenbudget uitgegeven aan recreatieve activiteiten én de
uitgaven aan recreatieve goederen stijgt nog
altijd harder dan de uitgaven aan
consumptieve goederen. Met name de
besteding aan cultuur, recreatie, horeca en
hotels is hard gestegen. Verschillende
onderzoeken concluderen dat de uitgaven aan
vakantie & recreatie nauwelijks beïnvloed
worden door slechte economische
omstandigheden, hoewel mensen wel iets
Figuur 2: Bestedingen toerisme in Nederland
minder aan verre vakanties uitgeven.
(M. van Loon & Berkers, 2008).
Het huidige bestedingspatroon aan recreatie
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en toerisme in Nederland is weergegeven in figuur 2 (Kenniscentrum Recreatie,
2008).
2.3.5 Recreatieve trends
Elk jaar vieren Nederlanders gezamenlijk (één van) hun vakantie(s) in Nederland, dat
in 2007 opliep tot 17,6 miljoen vakanties in Nederland. Het jaar ervoor was dat nog
200.000 vakanties hoger, maar de slechte zomer speelt hier een grote rol in. Het gevolg
van slecht weer was dat mensen met name de overnachtingen op kampeerterreinen
gingen inruilen voor een buitenlandse vakantie. De belangrijkste trekpleisters voor
Nederlanders zijn de badplaatsen en het gebied rondom de Veluwe.
Gemiddeld komen er jaarlijks 10 miljoen buitenlanders naar Nederland voor vakantie,
met name uit de buurlanden België, Duitsland en Groot-Brittannië. Verder komen er
ook aanzienlijke aantallen Amerikanen en Aziaten naar Nederland. De Duitsers en
Belgen komen in het algemeen voor de watersport en kustwateren, terwijl de mensen
uit Groot-Brittannië en van andere continenten met name voor de (oude) steden
komen. Alhoewel er minder Japanners naar Nederland komen dan voorheen, is het
aantal bezoeken vanuit China en India toegenomen (M. van Loon & Berkers, 2008).
2.3.6 Trends in de vrijetijdsbesteding
In onderstaande paragrafen is er een overzicht van verschillende trends met
betrekking tot dagcreatie, verblijfsrecreatie, en het gedrag van de recreant.
De vrijetijdsbesteding in Nederland is de laatste jaren in uren afgenomen, maar in
variatie gegroeid. Door het gebrek aan vrije tijd, worden de verwachtingen van de
beleving van de resterende vrije tijd hoger. Verder geldt dat huidige recreatief gedrag
gericht is op een beleving, waar het beleven van authenticiteit en kleinschaligheid
vermoedelijk een grotere rol zal gaan spelen. Deels heeft dit te maken met de
globalisering, met als gevolg toenemende interesse in de regio. De invulling van
recreatieve buiten-de-deur activiteiten door Nederlanders is weergegeven in figuur 3.
Wandelen voor plezier staat al jaren op één.

Figuur 3: Buitenactiviteiten van minimaal een uur in miljoenen door Nederlanders in 2007 (M. van Loon
& Berkers, 2008).
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2.3.7 Dagrecreatie
Voor een beter beeld wat de doelgroep wil is het belangrijk te weten welke activiteiten
worden ondernomen. Figuur 4 laat zien dat sport en sportieve recreatie op nummer 1
staat bij de dagtochten (Kenniscentrum Recreatie, 2008).

Figuur 4: Dagtochten naar belangrijkste activiteit (M. van Loon & Berkers, 2008).

2.3.8 Verblijfsrecreatie
Als men kijkt naar 2009 hebben Nederlanders niet bezuinigd op hun vakantie in eigen
land. De omzet van kampeerterreinen en bungalow parken is zelfs gegroeid in 2009
ten opzichte van 2008. De belangrijkste periode van deze vorm van verblijfsrecreatie is
het tweede en derde kwartaal. Niet alleen het aantal Nederlandse gasten nam toe, ook
waren er meer buitenlandse gasten (M. van Loon & Berkers, 2008).
Onderstaande grafiek (figuur 5) laat zien dat kampeerterreinen in de lijst van de vijf
meest bezochte vorm van logiesaccommodaties`s een plaats heeft. Daaruit blijkt dat 21
procent van het totaal overnachtingen van bijna 92 miljoen plaatsvindt op
kampeerterreinen (NBTC, 5 maart 2010).

Figuur 5: Top vijf overnachtingen 2008 (NBTC, 5 maart 2010).
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Om nog meer inzicht te krijgen in de recreatieve trend met betrekking tot
verblijfsrecreatie wordt er verwezen naar onderstaande tabel (figuur 6). Deze laat zien
dat in 2008 Nederlanders in eigen land ongeveer 2 tot en met 5 dagen ergens
overnachten. Meer inzicht in deze recreatieve trend is daarom ook erg belangrijk
(NBTC, 5 maart 2010).

Figuur 6: Vakantie van Nederlanders in Nederland (NBTC, 5 maart 2010).

2.3.9 Gedrag recreant
Internetboekingen
Het boeken van vakanties op internet wordt steeds populairder. Tussen 2005 en 2009
is het boeken van reizen, vakanties en accommodaties via het internet bijna
verdubbelt! Het gedrag van de consument laat dus zien dat dit een belangrijke
gedragsverandering is (zie figuur 7).

Figuur 7: Internetbezoekers en hun koopgedrag (NBTC, 5 maart 2010).
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Oriëntatie vakantie
Een belangrijke informatiebron die recreanten gebruiken om zich te oriënteren voor
een vakantie zijn: internet op de eerste plaats, familie/vrienden en kennissen,
reisgidsen en reisbureaus. Niet te vergeten is welke website`s ze bezoeken om aan
informatie te komen voor dagtrips en korte vakanties. Via een zoekmachine wordt het
meeste bezocht. Daarnaast zijn de websites een www.weekendjeweg.nl, VVV
organisaties en de ANWB ook erg populair (zie figuur 8 en 9).

Figuur 8: Oriëntatie vakantie (NBTC, 5 maart 2010).

Figuur 9: Bezochte website`s (NBTC, 5 maart 2010).

Recreant zoekt informatie op internet
De drie meest belangrijke informatie wat mensen zoeken op internet met betrekking
tot een binnenlandse vakantie is: de algemene indruk van een vakantiebestemming,
een geschikte accommodatie en een indruk van het prijskaartje van een binnenlandse
vakantie. Daarnaast is de ligging ook erg belangrijk (zie figuur 10).
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Figuur 10: Gezochte informatie op internet (NBTC, 5 maart 2010).
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3

Inventarisatie van externe marketingconcepten

3.1

De benchmark

In het vorige hoofdstuk is er een inventarisatie gemaakt van Kamerik op de Kaart. Een
overzichtelijke weergave is ontstaan van de aanwezige voorzieningen in Kamerik en de
website. Dit was nodig om een benchmark methode op te stellen.
Voordat de Benchmark methode die gebruikt gaat worden in dit hoofdstuk zal eerst
uiteen gezet worden wat een benchmark is en waarom deze wordt uitgevoerd.
Een benchmark is een vergelijking van de eigen organisatie en bijbehorende prestaties
met die van de concurrent. De bedoeling hiervan is van de concurrentie te leren en
hier eventueel een les uit te trekken. In dit geval zal er dus een vergelijking
plaatsvinden van Kamerik op de Kaart met andere vergelijkbare initiatieven. Deze
benchmark is dus ook bedoeld om een beter inzicht te krijgen in zwakke en sterke
punten van Kamerik op de Kaart. Daarnaast kan er door middel van een analyse
gekeken worden naar de inzet van de middelen van de concurrent.
Een voorbeeld uit de praktijk wat erg aanspreekt is het concept van het betere boeren
bed. Deze zal meegenomen worden in de benchmark (K.J. Alsem, 2005 & www.digiprofs.nl, 8 maart 2010).

3.2

De benchmark methode

De benchmark methode zal bestaan uit het volgende stappenplan.
Er zal een onderzoek plaatsvinden naar vier initiatieven die vergelijkbare recreatieve
activiteiten aanbieden (zie paragraaf 3.3 t/m 3.6). De eerste stap is dit via de website`s
te doen.
De onderstaande punten zullen dienen om een goede vergelijking te maken van deze
praktijkvoorbeelden. Deze punten zijn ook in de inventarisatie naar voren gekomen.

Gebiedsbeschrijving
 Ligging.
 Type landschap.
 Gemeente etc.
Organisatie structuur
 Stichting.
 Bedrijf.
Ondersteunende organisaties
 Organisaties die het initiatief steunen.
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Aanbod
 Recreatieve infrastructuur; kano, fiets en wandelroutes, picknicktafels,
parkeerplaatsen, sport en spel etc.
 Agrarische recreatie: boerengolf, kaasmaken etc.
 Horeca; eten&drinken.
 Overnachten.
 Vergaderen.
 Landschappelijke en cultuurhistorische elementen; monumenten, molens,
boerderijen, oude routestructuren etc.
 Streekproducten.
 Musea.
 Overig; bijvoorbeeld supermarkten.
Trekpleisters
 Nationale parken, attractieparken, grote steden etc.
Bereikbaarheid
 Openbaar vervoer.
 Filevrij/genoeg autowegen.
 Afstand tot snelwegen.
Marketing
 Vindbaarheid (Google, VVV, ANWB, dagje uit etc. toerisme organisaties, boeren
pagina`s).
 Duidelijkheid van de website, wie (bv leden) wat (wat kun je doen) waar en
wanneer.
 Lay out, een goede merknaam, kleuren, prijzen, contactgegevens.
Website
 Vindbaarheid (Google, VVV, ANWB, dagje uit etc. toerisme organisaties, boeren
pagina`s).
 Duidelijkheid van de website, wie, wat, waar en wanneer.
 Lay out, een goede merknaam, kleuren, prijzen, contactgegevens.
Doelgroep
 De recreant.
 Spierkrachtige recreant.
 Zakelijke doelgroep; vergaderingen, uitstapjes.
Politiek en beleid
 Subsidie.
 Politiek er bij betrokken zoals gemeente en of provincie.
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3.3

Initiatief 1:

Het Groene Hart

Gebiedsbeschrijving
Het Groene Hart is een uniek gebied midden in de Randstad. Vanuit hartje Den Haag,
Utrecht, Amsterdam en Rotterdam ben je binnen 15 minuten midden in het groene
hart. Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van Nederland. Het Groene
Hart strekt zich uit van IJmeer in het noorden tot de rivier de Merwede in het zuiden
en van Den Haag in het westen, tot iets voorbij Vianen in het oosten. Het landschap
bestaat uit veengebieden, meren, meanderende rivieren, weiden, boerderijen,
historische stadjes en forten. Dit maakt het Groen Hart geschikt voor diverse
activiteiten, zoals wandelen, varen en fietsen. Het Groene Hart is een oud Hollands
cultuurlandschap. De mensen vormden het landschap door moerassen droog te leggen
en door veen te ontginnen. Het Groene Hart is een gebied voor innovatieve
ondernemers die naar duurzame oplossingen streven. Het Groene Hart is een bruisend
gebied waar van alles te ontdekken valt (www.groenehart.nl, 7 maart 2010).
Organisatiestructuur
De site van het Groene Hart is een overkoepelende site, voor de kleinere bedrijven is
het Groene Hart.
Ondersteunende organisaties
De volgende organisaties ondersteunen het Groene Hart:





Groene Hart bureau voor toerisme.
Groene Hart, kloppend hart.
Groene Hart Landwinkels.
Groene Hart Logies.

Deze genoemde organisaties, zijn een overkoepelende organisatie, voor de kleinere
bedrijven die zijn aangesloten bij het Groene Hart. Omdat dit vele bedrijven zijn,
worden ze hier niet genoemd, maar zijn ze te vinden onder 1 van de genoemde
overkoepelende organisaties.
Aanbod
Omdat het Groene Hart vele bedrijven herbergt, is het onbegonnen werk om alle
activiteiten van deze bedrijven uit te schrijven. Daarom worden de algemene
activiteiten beschreven:








Activiteiten met kinderen/familieactiviteiten (kinderfeestjes, bruiloften etc.).
Eten en drinken.
Water (varen, kanoën etc.).
Natuur.
Wellness.
Fietsen en wandelen.
Workshops.
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Kunst en cultuur.
Overnachten.
Zakelijke activiteiten.
Cultuurhistorie.
Sport en spel.

Trekpleisters
Intern
In het Groene Hart zijn een aantal Groene Hart landwinkels gevestigd. Door het
Groene Hart keurmerk en de onderlinge uitwisseling van ondernemers, wordt er een
breed assortiment aangeboden met hoogstaande kwaliteit. Verder is er een groot
aanbod als het gaat om logies. Een voorbeeld hiervan zijn de Groenehartlogies. Dit zijn
appartement die een goede uitvalbasis zijn voor een verblijf in het Groene Hart. De
Nieuwkoopse, Loosdrechtse en Vinkeveense plassen zijn naast al de wandel en
fietsroutes een aanvulling op het aanbod en is daarmee zijn daarmee trekpleisters te
noemen.
Extern
Het Groene Hart ligt tussen de vier grootste steden (Den Haag, Amsterdam, Utrecht
en Rotterdam) van Nederland in. Door deze ligging zijn er vele trekpleister zowel in als
net iets buiten het Groene Hart. Zo kan je een dagje naar 1 van de 4 grote steden, naar
attractiepark Duinrell in Wassenaar, Madurodam, attractiepark slagharen,
dierentuinen Blijdorp en Artis naar het strand (www.groenehart.nl, 7 maart 2010).
Bereikbaarheid
Door de vele autowegen (zoals de A2, A4, A12, A15, A20 en A27) die het Groene Hart
door kruisen, zijn de vele accommodaties met de auto goed bereikbaar. Met het
openbaar vervoer zijn de accommodaties ook prima bereikbaar, alleen zal de reistijd
wat langer zijn.
Marketing
De marketing van het Groene Hart wordt uitgevoerd door middel van een website.
Website
De website van het Groene Hart geeft informatie over welke activiteiten allemaal in het
gebied te doen en te vinden zijn. Zo kan je links vinden van bedrijven die diverse
activiteiten aanbieden zoals: kanoën, sport en spel, vergaderruimtes etc. De website
van het Groene Hart is goed te vinden, als je de naam Groene Hart Googled staat de
site bij de eerste 5 hits, hierdoor is de site erg goed te vinden en zal hij vaak worden
bekeken. Via de site kan je op de site van de kleinere bedrijven uitkomen die zich
hebben aangesloten bij het Groene Hart, via deze bedrijven kun je diverse activiteiten
ondernemen (www.groenehart.nl, 7 maart 2010).
Doelgroep
De doelgroep voor het Groene Hart is zeer breed aangezien het Groene Hart een vrij
uitgestrekt gebied is. De doelgroep bestaat uit zowel Nederlandse recreanten en
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toeristen mede als buitenlandse. Toch is het voor mensen uit de Randstad een geliefd
recreatieoord. Voornamelijk omdat de Randstad grenst aan het Groene Hart en omdat
de mensen hier rust, natuur en horecagelegenheden zoeken (www.groenehart.nl, 7
maart 2010).
Politiek en beleid
Het Groene hart wordt op vele manieren gesteund door de overheid. Het Groene Hart
is een recreatiegebied wat van groot belang is en heeft veel cultuur, natuur, en
landschappelijke waarde. Door deze aspecten wil de overheid het Groene Hart
stimuleren door projecten te starten en ondernemingen te subsidiëren. Het Groene
Hart kent ook een stichting die geld ontvangt van de overheid. Agrariërs krijgen
subsidie wanneer ze nevenfuncties ondernemen, horecagelegenheden kennen geen
financiële steun (www.groenehart.nl, 7 maart 2010).

3.4

Initiatief 2:

Boer zoekt Gast

Gebiedsbeschrijving
Het initiatief ‘Boer zoekt gast’ geeft informatie over platteland (en bijbehorende
mogelijkheden) van Noord-Holland (zie figuur 11). Dit agrarisch gebied heeft
samenhangende geschiedenis met ontginningen en de eeuwenlange strijd tegen het
water (IJsselmeer). Het gebied kent een aantal grotere steden (o.a. Den Helder), maar
Boer zoekt gast richt zich op de kleine
dorpen en gehuchten, in totaal rond de
120 (www.boerzoektgast.nl, 6 maart
2010).
Organisatiestructuur
Boer zoekt gast is een grootschalig
marketinginitiatief van VVV NoordHolland, met als doel het promoten
van agrarisch recreatie in NoordHolland.
Ondersteunende organisaties
Naast de provincie Noord-Holland
bestaan de
deelnemende/ondersteunende
organisaties uit boeren,
horecaondernemers of anderszins
(www.boerzoektgast.nl, 6 maart 2010).
Figuur 11: Projectgebied Boer zoekt vrouw (www.boerzoektgast.nl, 6 maart 2010).

Aanbod
Het aanbod van activiteiten aangeboden via de website van Boer zoekt gast bestrijkt
een breed scala: door de omvang van het projectgebied (alle mogelijke
toeristische/recreatieve activiteiten/mogelijkheden in Noord-Holland) zijn vrijwel alle
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denkbare activiteiten te vinden via de website. Daarbij besteedt de website apart
aandacht aan ‘producten van de boer’. De website geeft geen informatie over
wandelroutes, kanoroutes en fietsroutes (www.boerzoektgast.nl, 6 maart 2010).
Trekpleisters
Intern
De Ruïne van Brederode is een Kasteel uit het midden van de 13de eeuw. Door zijn
historie heeft het kasteel een hoge waarde als trekpleister. Een trekpleister die niet
vergeten mag worden is het dorp Volendam. Voor de toerist geeft dit het authentieke
Nederland weer en voor recreanten is het ook zeer populair. Verder zijn er enkele
interessante musea te vinden zoals het Zuiderzee museum.
Extern
De trekpleisters van dit gebied bestaan uit het landelijk gebied van Noord-Holland, de
nabijheid van Amsterdam (van Goghmuseum, rondvaart in de grachten, Anne
Frankhuis), de Afsluitdijk en de Waddeneilanden.
Bereikbaarheid
Vanaf Utrecht/Amsterdam en via de afsluitdijk is het projectgebied eenvoudig te
bereiken met de auto, behalve het noordwestelijk gedeelte waar geen snelweg ligt. De
treinen rijden wel vanaf Amsterdam, Alkmaar naar Den Helder, maar ook qua spoor is
het gebied dun toebedeeld. Met bussen is uiteindelijk overal te komen, maar een rit
met het openbaar vervoer kan enige tijd duren, zeker vanuit Noord-Nederland, want er
gaat trein via de afsluitdijk. De aanwezigheid van Schiphol is een pre voor het trekken
van buitenlands toeristen.
Marketing
De marketing van boerzoektgast.nl bestaat uit het initiatief zelf, daar het een
marketingconcept betreft. Daarnaast worden door de achterliggende organisatie VVV
Noord-Holland en de meewerkende bedrijven informatie en folders verspreid over
deze website.
Website
De website van Boer zoekt gast is onderverdeeld in 9 kopjes. De website appelleert aan
de klant door de prikkelende titels van de kopjes: slapen, doen en bezoeken, inkopen,
evenementen, groepsuitjes etc. De website kent een strakke vormgeving en veel
sfeerbeelden. De eenvoudige manier van zoekmogelijkheden verhoogt ongetwijfeld de
aanmeldingen via deze website: er kan gezocht worden op locatie en op activiteit. Door
deze tweeledige manier van informatieverschaffing kan de bezoeker vanaf deze
website een lange vakantie plannen via de website, zonder dat de site haar
overzichtelijkheid verliest. De vindbaarheid van de website hangt af van het gegeven
of de bezoeker de naam van de website al kent, op een andere manier is de website
bijna niet te vinden. Bij het zoeken op Google met ‘recreatie en Noord-Holland’ of
’platteland Noord-Holland’ treft men boerzoektgast.nl niet aan. Via de VVV kantoren
in Noord-Holland worden echter vele recreanten op de hoogte gebracht van deze
website (www.boerzoektgast.nl, 6 maart 2010).
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Doelgroep
Boer zoekt gast is interessant voor mensen die een paar dagen de rust willen ervaren
op het Noord Hollandse platteland. De doelgroep bestaat ook hier uit meerdere
soorten. Zo zijn er wandelaars en fietsers die willen overnachten om daarna weer de
buitenlucht in te gaan. Ook zijn vrij veel senioren geïnteresseerd om de cultuur en
authentieke uitstraling te beleven. Groepen, variërend van kinderpartijen tot families
komen ook op boer zoekt gast af, mede vanwege de aangeboden arrangementen.
Politiek en beleid
Boer zoekt gast is een initiatief van de VVV Schiereiland Noord-Holland en de VVV
Kop van Noord-Holland. De VVV wordt landelijk door de overheid financieel
gesteund, op deze wijze is er dus steun vanuit de overheid.

3.5

Initiatief 3:

Het Betere Boerenbed
1.
2.
3.
4.

Eco Boerderij, Het Boshuis
De Historische Groentehof
Melkveehouderij, Hoeve Draafsel
Melkveehouderij, Landgoed
Volenbeek
5. Melkveehouderij, De Lange Weide
6. Veehouderij, Hoeve Waterschap
7. Veehouderij, Hoeve Meskenwier
8. Boerderij de Groote Modderkolk
9. Melkveehouderij, Hoeve de
Pippert
10. Melkveehouderij, Het Wesselink
11. Veehouderij de Wildakker
12. Veehouderij Hoeve Meijer

Vierakker, Gelderland
Beesel, Limburg
Lochem, Gelderland
Ermelo, Gelderland
Dwingeloo, Drenthe
Echternerbrug,
Friesland
Akkrum, Friesland
Loenen, Gelderland
Ophemert, Gelderland
Schalkhaar, Overijssel
Epe, Gelderland
Otterlo, Veluwe

Figuur 12: Betere Boerenbed locaties
(www.boerenbed.nl,12 maart 2010).

Gebiedsbeschrijving
Het concept van het betere boerenbed is verspreidt over Nederland( zie figuur 12). De
locaties zijn vooral te vinden in het oosten van het land. Wat alle locaties gemeen
hebben is de vestiging op of in de onmiddellijke omgeving van een natuurgebied of
landgoed. Een voorbeeld hiervan is het melkveebedrijf Landgoed Volenbeek. De
boerderij op het Veluwse landgoed Volenbeek is gebouwd in 1859. Aan de ene kant
van het landgoed ligt de Veluwe en aan de andere kant zijn de oude vissersplaatsen van
de voormalige Zuiderzee. De uitgestrekte bossen van de Veluwe zijn ideaal voor
wandelingen en fietstochten. Dit is slechts een voorbeeld van de dertien bedrijven die
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zijn aangesloten bij het betere boerenbed. Alle bedrijven hebben hun unieke
omgevingsfactoren die geschikt zijn voor recreatie (www.boerenbed.nl, 12 maart 2010).
Organisatiestructuur
Het betere boerenbed is een samenwerkingsverband tussen twaalf boeren in
Nederland. Het concept is inmiddels ook in het buitenland geïntroduceerd. De
verbindende factor is een website die je brengt bij de verschillende locaties om te
overnachten. Initiatiefnemer Luite Moraal waakt over de kwaliteit van het concept. De
boerderij moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om zich aan te sluiten. Zo moet
het bedrijf nog in bedrijf zijn, het bedrijf moet in de buurt liggen van een natuurgebied
en er moeten onderdelen van een authentiek boerenbedrijf in terug komen
(www.boerenbed.nl, 12 maart 2010).
Ondersteunde organisaties
Het Betere Boerenbed concept staat op zich zelf. De organisatie heeft dan ook geen
ondersteuning en de daarbij komende subsidies nodig. De organisatie is commercieel
opgezet en verkeerd in een gezonde financiële staat. Het concept werkt ook zo goed
dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de organisatie in de toekomst ondersteuning zal
zoeken.
Aanbod
Het aanbod in Nederland van het betere boerenbed zijn de 12 bedrijven die zich
hebben aangesloten bij de gezamenlijke website. Ze hebben allemaal boerenbed
tentplaatsen voor de overnachtingen van de gasten. Het is de bedoeling dat je als gast
in een authentiek sfeer terecht komt. Daarnaast zin er bij alle bedrijven mogelijkheden
om te recreëren in de natuur.
Trekpleisters
De meeste bedrijven liggen zoals op de kaart te zien is in het oosten van het land. Zo
ligt hoeve Meijer, Landgoed Volenbeek en De Wildakker op de Veluwe. Wat betekent
dat dit de ideale trekpleister is om toeristen te trekken. Hoeve waterschap ligt in
Friesland. Hier is de trekpleister het Tjeukemeer en het kameleondorp. De gasten van
de hoeve kunnen zwemmen en varen. Daarnaast is bij dit bedrijf ook de mogelijkheid
om te wandelen in het Kuinderbos. Al de beter Boerenbedlocaties hebben hoogstaande
natuur in de omgeving. Dit maakt het dat elke locatie zijn unieke trekpleisters heeft.
De unieke tenten van de locaties zijn ook al een trekpleister op zich
(www.boerenbed.nl, 12 maart 2010).
Bereikbaarheid
Doordat de locaties gelegen zijn in het landelijk gebied is de bereikbaarheid via het
openbaarvervoer niet ideaal. Omdat de doelgroep van het betere boerenbed gezinnen
zijn, zullen die over het algemeen beschikken over een auto. De locaties zijn allemaal
te bereiken met de auto. Voor het vervoer bij de bedrijven kan men kiezen voor het
huren van fietsen.
Marketing
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Men kan spreken over belevenismarketing. Men speelt in op de trend om een vakantie
door te brengen in een natuurlijke omgeving. Waarbij een duidelijk concept wordt
neergezet van het nostalgische boerenleven. Doormiddel van een gezamenlijke website
bieden de bedrijven zich aan.
Website
De website is verdeeld in enkele tabs. waarbij men bij de eerste tab de informatie
krijgt van de accommodatie. Hierbij krijg je als bezoeker een duidelijk beeld van de
tent. De foto’s geven een mooi beeld van wat men kan verwachten. Bij de tab
faciliteiten wordt aangegeven welke faciliteiten de bedrijven gemeen hebben zoals
fietsverhuur en een dierenweide. Bij de tab boerderijen komen alle bedrijven aanbod
met een uitgebreide beschrijving. Hiernaast kan de bezoeker van de site een brochure
aanvragen en een van de locaties reserveren. Het enige nadeel van de site is dat men
met frames werkt waardoor het doorzoeken van de site door zoekmachines niet
optimaal is (www.boerenbed.nl, 12 maart 2010).
Doelgroep
Het betere boerenbed trekt voornamelijk jonge gezinnen en senioren. Het is in de
regel niet zo dat er voornamelijk mensen uit de Randstad of drukke steden komen. Er
is niet bekend waar de gebruikers vandaan komen en er wordt vanuit gegaan dat het
concept van het betere boerenbed veel mensen aanspreekt. Wel zijn de mensen op
zoek naar rust en het ‘simpele’ authentieke leven op het platteland en in de natuur.
Politiek en beleid
Het betere boerenbed, is een onderneming die op eigen krachten draaiende wordt
gehouden en heeft hier geen hulp van de overheid.

3.6

Initiatief 4:

De Duinboeren

Gebiedsbeschrijving
Rond de Loonse en Drunense duinen, het Nationale park tussen Tilburg, Waalwijk en
Den Bosch hebben een groep van ongeveer 170 boeren een stichting opgericht. Deze
organisatie heet de Duinboeren en heeft als doel het economisch toekomstperspectief
van de boerenbedrijven behouden en beschermen. Dit belang willen ze voornamelijk
behartigen maar ze houden te allen tijde natuur, milieu en landschap in het oog. De
Duinboeren bevinden zich in een bosrijk gebied van voornamelijk naaldbomen en
centraal een duingebied. Het gebied is sinds enkele jaren een nationaal park en geniet
een officiële beschermde status, zie figuur 13 (www.nationaalpark.nl, 11 maart 2010).
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Figuur 13: De Duinboeren zijn werkzaam binnen de rode lijnen (www.duinboeren.nl, 11 maart 2010)

Organisatiestructuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 boeren. Alle bedrijven die ook een
agrotoeristische functie hebben, hebben samen een vereniging opgericht genaamd
‘Goed bekeken, bij de Duinboeren achterom’. Het is een vereiste om ook lid te zijn van
stichting de Duinboeren om bij de vereniging te kunnen. Momenteel bestaat dit
bestuur uit 5 boeren (www.duinboeren.nl, 11 maart 2010).
Ondersteunende organisatie`s
Het Betere Boerenbed concept staat op zich zelf. De organisatie heeft dan ook geen
ondersteuning en de daarbij komende subsidies nodig. De organisatie is commercieel
opgezet en verkeerd in een gezonde financiële staat. Het concept werkt ook zo goed
dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de organisatie in de toekomst ondersteuning zal
zoeken.
Aanbod
In het gebied zijn tal van recreatieve activiteiten te ondernemen. Op de website de
Duinboeren is uitgebreid weergeven wat er allemaal te doen is. Recreanten en
toeristen kunnen er terecht voor campings, logies met ontbijt, groepsaccommodaties,
paardenpensions, excursies, streekproducten. Er zijn ook tal van activiteiten te doen bij
de boeren op het bedrijf. Zo zijn er kaasmaak en-proef workshops, huifkartochten,
fietsverhuur en zijn er vele streekproducten te koop (www.duinboeren.nl, 11 maart
2010).
Trekpleisters
Intern
Loonse en Drunense duinen
De Loonse en Drunense duinen is sinds 2002 een Nationaal Park en is ongeveer 3500
ha groot. Het park bestaat grotendeels uit stuifzand, de omvang hiervan maakt het
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zelfs een van de grootste van Europa. Jaarlijks komen er ruim 1,5 miljoen bezoekers het
gebied bezoeken. De stichting Duinboeren is opgericht toen de Loonse en Drunense
duinen een beschermde status kregen. De boeren in het gebied waren bang dat zij
moest gaan wijken
voor het Nationale
park
(www.nationaalpark
.nl, 11 maart 2010).

Figuur 14: Stuifzand in de Loonse en Drunense duinen,www.duinboeren.nl, 7 maart 2010)

Extern
De Efteling
Ten westen van de Loonse en Drunense duinen grenst direct het familiepretpark de
Efteling. Hier komen jaarlijks zo`n 3 a 3,5 miljoen bezoekers heen, het is aannemelijk
dat veel mensen er voor kiezen om hierbij te overnachten bij de nabijgelegen
boerderijcampings.
Bereikbaarheid
Het gebied is makkelijk te bereiken via diverse snelwegen zoals de A59, A261 en de N
65. S’ zomers zijn enkele delen van het gebied wel lastiger bereikbaar vanwege de
drukte richting de Efteling. Hierdoor kan met zelfs enkele uren vertraging oplopen in
het hoogseizoen.
Marketing
De Duinboeren hebben meerdere flyers en posters uitgebracht doe o.a. verkrijgbaar
zijn bij verscheidene VVV kantoren. Ook bij veel externe websites wordt er gerefereerd
naar Duinboeren, denk hierbij aan campingwebsites.
Website
De website, www.duinboeren.nl, biedt erg veel informatie over het gebied, activiteiten
en de doelstellingen van de stichting. De website biedt informatie voor zowel de lokale
bewoners, leden van de stichting als recreanten en toeristen. Voor de laatste twee
groepen kan het soms wel lastig zijn om de gewenste informatie te vinden. De website
is wel erg volledig wat betreft de gegevens van activiteiten en het geven van
bronverwijzingen, links en overige contactgegevens. Dit vergemakkelijkt het voor de
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zoeker om specifieke informatie te vinden en zal deze sneller geneigd zijn gebruik te
maken van de faciliteiten (www.duinboeren.nl, 2010).
Doelgroep
Variërend van dagjesmensen tot toeristen vanuit het buitenland. De duinboeren
bieden veel dagactiviteiten aan, maar ook overnachtingsmogelijkheden. Vanwege het
nabijgelegen attractiepark de Efteling zijn jonge gezinnen ook gebruikers van deze
faciliteiten. De Duinboeren hebben een authentiek imago wat in feite dezelfde mensen
trekt als bijvoorbeeld het betere boerenbed.
Politiek en beleid
De Duinboeren hebben een samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant,
gemeente Tilburg, gemeente Haaren, gemeente Heusden en gemeente Loon op Zand.
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4

Analyse

4.1

Swot-analyse

Er zijn veel manieren om een projectgebied te analyseren. De SWOT-analyse is hier
één van en geeft een duidelijk overzicht van alle sterke punten (S), zwakke punten
(W), kansen (O) en bedreigingen (T). SWOT is een Engelse term en staat voor
Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Wanneer al deze aspecten
tegenover elkaar worden gelegd kan bepaald worden waar in de toekomst
veranderingen moeten plaats vinden of waar juist mee moet worden doorgegaan.
Het is in de SWOT methode gebruikelijk om de S en W te interpreteren als interne
aspecten en de O en T als extern. In de hierop volgende is SWOT vertaald naar
intern/extern tegenover positief/negatief.

4.2

Het Groene hart

Intern

Extern

Positief
- Divers cultuurlandschap.
- Overkoepelende organisatie.
- Gevarieerd aanbod.
- Goede bereikbaarheid website.
- Overzichtelijke website.
- Website goed vindbaar op internet.
- Dicht bij de grote steden.

Negatief
- Veel ondernemende aanbieders, met
hetzelfde aanbod.
- Beslaat een groot gebied

- Groei Randstad.
- Concurrentie vanuit Noord-Holland.

Het initiatief ‘Het Groene Hart’ heeft een zeer toegankelijke en bij de doelgroep
bekende naam. De naamsbekendheid van het Groene Hart en het meeliften van het
initiatief op deze naam, genereert ongetwijfeld veel bezoekers op de website en
daardoor uiteindelijk omzet. De website is in feite het gehele initiatief; de deelnemers
zullen elkaar onderling wellicht kennen maar van brede samenwerking naast de
website lijkt geen sprake. De website is zeer doelgroepgericht, met diverse
sfeerbeelden. De voordelen van naamsbekendheid benut Kamerik op de Kaart nog
niet, iets wat daarom aan de orde zal komen in de visie. Een ander belangrijk
onderscheid met Kamerik is de schaal: het Groene Hart beslaat een beduidend groter
gebied dan Kamerik en Kanis. Enerzijds heeft de doelgroep op deze wijze voldoende
opties, anderzijds neemt de onoverzichtelijkheid toe.
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4.3

Boer zoekt Gast

Intern

Extern

Positief
- Divers landschap.
- Aangesloten bij VVV Noord-Holland.
- Gevarieerd aanbod.
- Sterke website.
- Goede marketing vanuit de VVV.
- Klantgerichte website.

Negatief
- Algemeen bereikbaarheid website is
matig.
- Website niet goed vindbaar op
internet.

- Betere algemene bereikbaarheid is een
kans.

- Concurrentie vanuit het Groene Hart.

Wat voor Boer zoekt Gast geldt voor initiatief het Groene Hart: ook dit is een groot
gebied en dito overkoepelende organisatie, die eerder vanuit de VVV-kant komt dan
van de ondernemers in geheel Noord-Holland. Alhoewel de vindbaarheid van de
website niet hoog is, de naam van het initiatief moet eigenlijk voor het zoeken op
internet bekend zijn, vergroot de website haar aantrekkingskracht door de intensieve
samenwerking met VVV Noord-Holland. De website is doelgroepgericht met ‘leuk’
aandoende plaatjes en losse trefwoorden. Bij het doorklikken op één van de
trefwoorden verandert de website echter in een nieuwe opzet, waardoor de
overzichtelijkheid wordt aangetast. Bij het zoeken naar leuke activiteiten kan op plaats
en de soort activiteit worden gezocht, wat een voordeel is. Net als in het Groene Hart
initiatief, kent ook boer zoekt gast een identiteitsprobleem: de grootschaligheid maakt
het initiatief en de daarachterliggende ondernemingen ietwat ‘gezichtsloos’.

4.4

Het betere boeren bed

Positief
Intern - In natuurgebieden gelegen.
- Divers landschap.
- Keuze van verschillende accommodaties over
Nederland.
- Websiteconcept is sterk.
- Ingespeeld op recreatieve trends.
- Kwaliteitswaarborging.
-Unieke trekpleisters.
Extern - Vele bedrijven liggen tegen Duitse grens.

Negatief
- Algemene bereikbaarheid website is
matig.

- Concurrent neemt uniek concept
over.

Het betere boerenbed is een succesvol initiatief en een sterk merk. De accommodaties
liggen in een divers landschap, maar wel zeer verspreid. De kracht van dit initiatief
bestaat uit de kwalitatief hoogstaande accommodaties en de zeer aansprekende
website. Het verschil met andere websites is de doelgroepgerichtheid: zoals ook is
opgemerkt in het hoofdstuk 2 met betrekking tot wat mensen zoeken op een website,
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zijn hier drie belangrijke elementen aanwezig: de algemene indruk, aangename
accommodaties en een indicatie van de kosten. Verder is het mogelijk een
accommodatie met bijbehorende activiteiten te boeken. De voorgenoemde elementen
van de website zouden ideaal kunnen zijn voor de website van Kamerik op de Kaart,
ware het niet dat de opzet van de twee organisaties verschilt van aard. Het betere
boerenbed biedt in feite twaalf keer hetzelfde op verschillende locaties, terwijl Kamerik
op de Kaart haar aantrekkingskracht ontleent aan een gevarieerd aanbod op één
locatie. De verschillen maken één op één aanwijzingen voor verbetering van de website
van Kamerik op de Kaart ingewikkeld, alhoewel de doelgroepbenadering van het
Betere Boerenbed geëxporteerd kan worden naar de Kamerik op de Kaart website.

4.5

De duinboeren

Positief
Intern - Grenst aan Nationaal Park.
- Goede bereikbaarheid.
- Uniek landschap (stuifzandgronden in
Nationaal Park).
Extern - Efteling ligt om de hoek.
- Ligt in stedendriehoek, Tilburg, Waalwijk en
Den Bosch.

Negatief
- Onprofessionele site.
- Ongestructureerde organisaties.

- Verdere uitbreiding nationaal park.

De Duinboeren zijn van oorsprong een geheel ander initiatief, maar Kamerik op de
Kaart en de Duinboeren hebben zich ten dele overeenkomstig ontwikkeld. De
overeenkomst komst voort uit de schaal; beide kennen een redelijk afgebakend gebied
waarbinnen de afstanden per fiets e.d. te overbruggen zijn. Het verschil is dat dit
initiatief vrijwel geen last van concurrentie in de omgeving ondervindt, zoals het
Groene Hart al vrij druk bezet is met verschillende initiatieven. De website van
duinboeren is bruikbaar als antivoorbeeld: zo moet Kamerik op de Kaart het niet doen.
In het projectgebied heeft Duinboeren een hoge waardering van betrokken partijen en
heeft een positieve rol gespeeld in de conservering van het landschap, waardoor op
deze manier goodwill en naamsbekendheid aanwezig zijn maar aan slijtage onderhevig
zijn. Een attractieve website met concrete informatie afgewisseld met sfeerbeelden is
een investering, maar eigenlijk onontbeerlijk in deze digitale tijd.
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4.6

Intern

Kamerik
Positief
- Goed bereikbaar.
-Station Woerden.
- Fietsverhuur station Woerden.
- Poort naar Groene Hart.
- Authentiek landschap.
- Sponsoring.
- Divers aanbod op de recreant gericht.
- Horeca.
- Streekproducten.
- Poldersporten.
- Fietsroutes.
- Kanoroutes.
- Wandelroutes.

Extern - Dicht bij de grote steden.
- Betrokkenheid van de overheid ten opzichte
van het Groene Hart
- Invoeren navigatieroutes

Negatief
- Site moeilijk te vinden op internet.
- Structuur van site onsamenhangend.
- Site heeft weinig uitnodigende
sfeerbeelden.
- Het boeken van een trip is via deze
website niet mogelijk, mede door de
structuur van de stichting en de
wisselende aangeboden activiteiten.

- Groei Randstad.

Kamerik op de kaart is een initiatief waar vele positieve kanten uit te halen zijn. Met
name het gevarieerde aanbod op een relatief klein stuk grond, zorgt voor een
aantrekkelijk recreatiegebied met voldoende economische groeimogelijkheden.
Bovendien zorgen de goede bereikbaarheid en de ligging voor kansen die van
interessante betekenis kunnen zijn voor de toekomst. Eigenlijk is Kamerik op de Kaart
qua aanbod al goed vertegenwoordigd, de uiteindelijke invulling ligt bij de deelnemers,
het grote verbeterpunt is de marketing. Wat wil de doelgroep en hoe kan de stichting
de doelgroep daaropvolgende benaderen. De doelgroep wil in toenemende mate van
thuis uit een reis kunnen boeken, maar de structuur van de stichting leent zich daar
niet geheel voor. Verder dient de sfeer van het projectgebied prominenter naar voren
te komen, alsmede de accommodaties en activiteiten.
In het algemeen is de naam van de stichting een zwakte, omdat deze, behalve onder de
lokale bevolking, relatief weinig aantrekkingskracht heeft anders dan sommige
trekpleisters zoals Kameryk. ‘Kamerik op de Kaart’ is niet de eerste zoekterm op
internet voor mensen die recreatie zoeken op Google. Het Groene Hart of
boerenrecreatie ligt dan meer voor de hand. Echter, de laatste termen zijn al overbezet
op Google en het zal moeilijk zijn voor Kamerik op de kaart om zich boven
concurrenten als het Groene Hart te positioneren op Google. Uiteindelijk heeft een
website pas zin, als geïnteresseerden dit weten te vinden. De kansen van Kamerik op
de Kaart liggen dan ook vooral in het verbeteren van de website inhoudelijk als qua
vindbaarheid. Indien wenselijk, zal moeten worden afgezien van de naam Stichting op
de Kaart als titel van de website, zodat de vindbaarheid van het initiatief toe zal
nemen. Kamerik op de Kaart heeft als voordeel de ligging en de fysieke bereikbaarheid
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met het O.V. waardoor de marketing meer hierop gericht zal moeten worden. De door
bestuurslid aangevoerde suggestie van ‘Poort naar het Groene Hart’ is hierbij bruikbaar
voor de toekomst.

4.7 Kansen en bedreigingen voortvloeiend uit de trends in
recreatie

Extern

Positief
- De bevolking van de Randstad groeit tot 2035
- Vergrijzing: leidt tot meer niet-seizoensgebonden
recreanten en recreatie dicht bij huis
- Steeds meer mensen hebben internet: kansen in de
marketing nemen via internet toe: Sinds 2005 is er
een verdubbeling van het aantal boekingen via
internet
- Groeiende waardering voor navigatieroutes met
informatie
- Toename aan consumentenreflectie op internet> kan
leiden tot positieve beeldvorming
- Meest gezochte informatie m.b.t. binnenlands
vakanties:
1 algemene indruk van een bestemming
2 geschikte accommodatie
3 indruk prijs van binnenlands vakantie
- Toename uitgaven aan recreatie/vrijetijdsbesteding
door gemiddelde Nederlander
- Vrijetijdsbesteding is relatief ongevoelig voor de
recessie
- Jaarlijks bezoeken tien miljoen buitenlanders
Nederland

Negatief
Steeds meer
mensen hebben
internet: toename
aan
consumentenreflec
tie op internet >
kan leiden tot
negatieve
beeldvorming

De trends in recreatie en de ontwikkelingen van de maatschappij leiden tot prima
kansen voor Kamerik op de Kaart in de toekomst. De recreatiedruk in de Randstad
neemt toe, de bevolking ontwikkelt zich ten dele door de vergrijzing tot een
interessante doelgroep en in het algemeen blijft de besteding aan recreatie en toerisme
groeien. In het algemeen genomen is de recreatiesector, zoals de ondernemers van
Kamerik op de Kaart werken, een vitale bedrijfstak ongeacht economische
omstandigheden. Steeds meer Nederlanders (en buitenlanders) maken gebruik van
internet voor het organiseren en boeken van een activiteit. De consumenten oordelen
in de toekomst in toenemende mate onderling over de kwaliteit van het product
recreatie, waardoor er risico’s en kansen optreden. Bij goede kwaliteit zal goede mondop-internet reclame groeien en vice versa. De enquêtes gehouden door enkele
individuele ondernemers onder bezoekers geven overwegend zeer positieve resultaten.
Het vaststellen van een minimale norm van kwaliteit en het bewaken ervan, is een
actie die in de toekomst de aandacht verdient gezien de toenemende mondigheid op
internet. Daarbij komt dat individuele ondernemers en hun uitstraling & product, van
negatieve (en positieve) invloed kunnen zijn op het image van Kamerik op de Kaart.
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5

Visie

5.1

Interne ontwikkeling stichting

Gebiedsbeschrijving
Kamerik heeft een mooie gebiedsomgeving, dit pluspunt moet meer naar voren komen
en uitgestraald worden op de website. Dit kan door het creëren van sfeerbeelden. Een
duidelijkere kaart van de omgeving is gewenst, op de huidige kaart van de website is
niet duidelijk zichtbaar waar alles ligt.
De gebiedsbeschrijving kan worden gepresenteerd op borden door de omgeving, hier
kan de recreant onder andere de cultuurhistorie, huidige functies etc van het gebied op
lezen.
Organisatie structuur
Samenwerking verbeteren tussen leden
Om de samenwerking tussen de leden van de stichting beter te laten verlopen, wordt
voorgesteld om 1 keer in de maand een bijeenkomst te houden om de stand van zaken
door te nemen. Hierdoor wordt helder hoe de zaken ervoor staan en kunnen de leden
zodanig diverse probleemstukken oplossen. Ook zal de betrokkenheid van leden
vergroten waardoor er meer motivatie ontstaat bij de betrokkenen. Meer
betrokkenheid betekent hogere productiviteit en creativiteit wat zal leiden tot een
succesvollere organisatie.
Arrangement in de toekomst
Door arrangementen in de toekomst aan te bieden, zullen toeristen en recreanten
meer geïnteresseerd zijn, omdat er diverse activiteiten worden aangeboden voor een
aantrekkelijk prijs. Een arrangement dient ook het gemak van de recreant, omdat ze
meerdere activiteiten kunnen boeken in 1 keer.
Algemeen belang voorop stellen, extern iemand aannemen
Het algemeen belang van de stichting moet voorop worden gesteld, de stichting moet
gezien worden als 1 geheel en niet diverse losse ondernemers. Daarom is het van
belang om een extern persoon aan te nemen, die het algemene belang van de stichting
waarborgt.
Bewoners donatie
Door bewoners te betrekken bij de stichting, kan het mogelijk zijn dat de bewoners de
stichting willen steunen en zo donaties overmaken naar de stichting. Met de donaties
kan de stichting o.a. investeren in de toekomst.
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Ondersteunende organisaties
VVV
Met intensieve hulp van de VVV zal er promotie worden gemaakt voor de stichting
Door de hulp van de VVV zal de naamsbekendheid van de stichting ook toenemen.

ANWB
Het kan een mogelijkheid zijn om samen met de ANWB een GPS route uit te zetten,
die door Kamerik komt te lopen. Met deze activiteit kan door GPS coördinaten langs
bedrijven worden gelopen die lid zijn van de stichting. Deze GPS route, zou in
samenwerking met de VVV kunnen verlopen, zo is de mogelijkheid dat de VVV het
beginpunt en het eindpunt van de route is. Door deze activiteit zullen er meer
bedrijven worden aangedaan door de recreant, hierdoor profiteren meerdere bedrijven
van 1 individu.
Aanbod
GPS route is een arrangement
De GPS route kan in het arrangement worden opgenomen, hierbij is de mogelijkheid
om van de VVV in Woerden of het station in Woerden naar een van de activiteiten in
Kamerik te lopen. Hierdoor krijgt de recreant een variërend aanbod aangeboden.
Goed aanbod van sportieve voorzieningen
De sportieve voorzieningen in Kamerik zijn goed voorzien, maar omdat er veel vraag
van de recreant is naar sportieve voorzieningen, zal in de toekomst moeten worden
gekeken naar meerdere sportieve voorzieningen.
Streekproducten pakketjes bij elk punt (alleen uit Kamerik en Kanis)
Er worden al diverse streekproducten verkocht door bedrijven die lid zijn van de
stichting, om de koop van de streekproducten van Kamerik en Kanis te stimuleren,
wordt aanbevolen om deze streekproducten bij elk bedrijf te verkopen die lid is van de
stichting.
Trekpleisters
Trekpleisters benadrukken
De Trekpleisters in Kamerik zijn uiteraard een vast gegeven. Wel is het mogelijk om
deze trekpleisters te benadrukken. Het gaat hierbij om de Boerinn, locatie Kameryck
en de uitkijktoren. Hiernaast zijn er de kano, wandel en fietsroutes die de recreant
naar Kamerik trekken. Deze duidelijk in beeld te vangen trekpleisters, kunnen gebruikt
worden voor de website. Zo zal de recreant een goede indruk krijgen wat Kamerik te
bieden heeft.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid naar het gebied is op dit moment al goed. Zo is het ideaal dat
station Woerden relatief dichtbij is en dat de busverbinding frequent is. Verder is het
40

voor recreanten die met de auto komen goed te bereiken. Dit komt doordat de A12
langs Woerden gaat. Een optie is wel om het dorp te bereiken doormiddel van een
huifkar. Dit kan in een het hoogseizoen een attractieve manier zijn om recreanten naar
Kamerik te loodsen. Hier zal wel marktonderzoek naar worden gedaan. Maar als dit
aanslaat is het voor de recreanten een interessante manier om het dorp te bereiken.
Marketing
De marketing is een belangrijk onderdeel van de slagingskans van een initiatief als
Kamerik op de Kaart. Van een aantal van de eerder besproken initiatieven
manifesteren sommige zich enkel als marketingconcept: de website is feitelijk het
gehele initiatief. Kamerik op de Kaart is meer dan een website, op dit moment is de
website zelfs een klein onderdeel van de marketing. De vindbaarheid van een initiatief
als Kamerik op de Kaart hangt samen met de vindbaarheid op Google en de
naamsbekendheid. Verder is het zaak dat alle promotiematerialen worden uitgewisseld
met onder meer de VVV, ANWB, Dagjeuit.nl en andere verwante pagina’s.
Gezamenlijk hebben dit soort instrumenten een enorm bereik, waardoor in potentie
vrijwel de gehele doelgroep ‘aangesproken’ kan worden op het bestaan van Kamerik
(op de Kaart). Om de marketing beter te kunnen laten functioneren, moet Kamerik op
de Kaart in elk geval op de volgende punten verbetering aanbrengen:
Vindbaarheid website op Google
De vindbaarheid van een website hangt sterk samen met de gekozen URL, het aantal
bezoekers en de inhoud van de website. Het is nadrukkelijk niet nodig een
gesponsorde link te kopen in Google: dit kan zelfs een negatief effect hebben op de
bezoeker. Het is verstandiger om een huisstijl te ontwerpen of te laten ontwerpen,
samenhangend met het promotiemateriaal, om vervolgens offertes aan te vragen voor
websites. Professionele bouwers van internetpagina’s zijn in staat de vindbaarheid op
Google te vergroten; eventueel zal de paginatitel (Kamerik op de Kaart) gewijzigd
moeten worden in een makkelijker te vinden URL. Dit betekent niet per definitie dat
de naam van de stichting veranderd dient te worden. Voor de paginatitel kan ‘Poort
naar het Groene Hart’ of ‘Recreatie in het Groene Hart’ bijvoorbeeld gekozen worden.
Uitwisseling promotiematerialen met andere organisaties (VVV, NS en de ANWB)
Alhoewel veel mensen zich informeren via internet, is er nog steeds een behoefte aan ‘
tastbaar promotie materiaal: met name onder de senioren is internetgebruik minder
populair en zij laten zich graag informeren bij toeristische bureaus als het VVV. En
aangezien de vergrijzing komende is, is het verstandig om de promotiematerialen te
verspreiden onder een groot aantal VVV-kantoren in Nederland, te beginnen in de
Randstad.
Een huisstijl (laten) ontwikkelen voor de website en de folders
Zie bijlage 2 voor sfeerbeelden voor de eventueel nieuwe website.
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Website
In de vorige paragrafen is er aangetoond dat een goede ingerichte duidelijke website
belangrijk is voor een consument. De website is op dit moment niet voldoende op de
consument ingericht. Er zijn een aantal belangrijke punten waar een consument op
internet naar kijkt als er naar een vakantie in het binnenland wordt gezocht (zie
paragraaf 2.3.9). Onderstaande punten uit paragraaf 2.3.9 kunnen in de toekomst beter
belicht worden op de website.
De algemene indruk van een vakantiebestemming
De entreepagina is bepalend en betekent mede de eerste indruk van de bestemming
Kamerik. Dit maximaal worden benut door gebruik van foto`s en sfeerbeelden.
Passende accommodaties
Een duidelijke structuur op de eerste pagina met een tab naar verschillende
accommodaties, waaruit een geïnteresseerde eenvoudig een keuze kan maken.
Indruk van prijzen
Een prijsindicatie maakt de beslissing om te gaan boeken voor een bezoeker
eenvoudiger. Verschillen in prijzen mogen worden benadrukt, immers is er voor elke
prijsklasse een doelgroep.
Ligging gebied
Een kaart van het gebied is gewenst op de pagina, zodat de bezoeker een heldere
indruk krijgt van waar het gebied ligt.
Boekingsmogelijkheden accommodatie
Een venster met boekingsopties op de website, verlaagt de drempel om naar Kamerik
te komen. Niet alle mogelijkheden hoeven opgenomen te worden in dit systeem.
Interne zoekfunctie
Door een interne zoekfunctie op de website in te bouwen, wordt de overzichtelijkheid
(in principe) bevorderd.
Informatie over bezienswaardigheden
Meer informatie over de geschiedenis en cultuurhistorie van Kamerik, dit vergroot de
positieve indruk.
Sfeerbeelden van de accommodatie
Bevordert de interesse om een boeking te maken.
Beoordeling andere vakantiegangers/ een gastenboek aanmaken
Veel bezoekers kijken na een bezoek nog eens terug op de website en positieve
berichten van andere bezoekers, zijn voor nieuwe bezoekers van hoge waarde.
Brochure aanvragen
Een tab waar de bezoekers papieren promotiemateriaal aan kunnen vragen.
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Doelgroep
De doelgroepen die op dit moment naar Kamerik komen zijn de spierkrachtige
recreant, de recreant en de zakelijke doelgroep. Het is absoluut zaak om deze
doelgroepen te behouden en zo nodig te vergroten. Maar er moet ook gekeken worden
naar andere doelgroepen. Zo neemt de vergrijzing de komende jaren sterk toe.
Voordelen van deze doelgroep is de tijdsduur die men heeft te besteden en de meestal
grote financiële vrijheid. De senioren blijven over het algemeen ook redelijk dicht bij
huis. De meest populaire recreatievormen van deze doelgroep zijn wandelen en
fietsen. De routes liggen er al, nu is het zaak om deze bekendheid te geven. Dit
onderdeel zal terugkomen bij de marketing.
Politiek en beleid
Een punt uit de doelstelling van Kamerik op de kaart is:
 Het verwerven van subsidies voor het uitwerken van routestructuren en
knooppunten en om deze te onderhouden.
Deze subsidies zijn verkregen door de stichting. De subsidies zijn verkregen op
Europees, nationaal en provinciaal niveau. In de toekomst kunnen er nog meer
subsidieaanvragen worden ingediend. Hier voor zijn er wel innovatieve ideeën nodig.
Zo was er een idee om ruiterpaden aan te leggen, maar het bleek dat dit een kostbaar
project zou worden door de veengrond. Er zijn wel mogelijkheden voor
subsidieaanvragen bij het beheer van stukken land en ondersteuning van
recreatievoorzieningen. Verder is het belangrijk om de banden met de
gemeentepolitiek op peil te houden. Zo wordt de draagkracht vergroot en zal er bij een
voorstel meer bijval zijn.
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6

Conclusies

Kamerik heeft voldoende te bieden aan voorzieningen als horeca, activiteiten,
landschap en natuur. Ook de bereikbaarheid en ligging zijn gunstig. Kamerik ligt aan
de voet van het Groene Hart en biedt zo een ‘poort’ van de Randstad naar het Groene
Hart.
Kamerik op de kaart is vrij uniek in zijn vorm als stichting. Vergelijkbare initiatieven
als de Duinboeren en Betere Boerenbed lijken beter georganiseerd en bieden
vergelijkbare diensten. Met name de Duinboeren komen overeen maar zijn ver van
Kamerik verwijderd. Het betere Boerenbed biedt enkel een accommodatie in een
specifieke stijl verspreid door Nederland heen. De marketing hiervan is echter sterk en
een goed voorbeeld voor Kamerik op de kaart.
De website van Kamerik op de Kaart is onvolledig en teveel gericht op de stichting en
is te weinig uitnodigend. Een duidelijke en makkelijk te vinden website die aangeeft
wat Kamerik te bieden heeft is noodzakelijk. Hierin moet verwerkt worden waarom
Kamerik zo aantrekkelijk is. Dit bevat natuur, rust, landschap, horecagelegenheden,
activiteiten, overnachtingaccommodaties en de centrale ligging. Een belangrijk
onderdeel van de herkenbaarheid is een huisstijl, dit werkt bevorderend in de
marketing en geeft een professionele indruk.
Ondanks het hoge internetgebruik is het nog steeds belangrijk ‘tastbaar’
promotiemateriaal zoals folders en flyers te verspreiden. Met name senioren maken
hier gebruik van en zoeken dit meestal bij organisaties als de VVV en de ANWB.
De stichting wordt gedragen ondernemers van de Boerinn, Berkhoeve, Camping
Oortjeshek, Blik op de Polder en Kameryck, ondersteund door participanten en
sympathisanten. Voorgesteld wordt om leden van de stichting een keer per maand
samen te laten komen om op de hoogte te blijven. Dit stimuleert de leden ook om
meer energie in de stichting te stoppen.
Al jaren staat wandelen veruit bovenaan als favoriete vrijetijdsbesteding (427 mln.
mensen per jaar) , fietstochten voor plezier is ongeveer de helft van dit aantal. Dit zijn
twee activiteiten waarmee Kamerik een uitstekende uitkomst biedt. Uit onderzoek is
gebleken dat 93% van Nederlandse toeristen internet gebruikt om vakanties te boeken,
voor recreanten staat dit op 91%. Dit houdt in dat een goede website uiterst belangrijk
is om Kamerik op de kaart te zetten.
Arrangementen zijn erg in trek bij toeristen en recreanten. Momenteel biedt de
stichting geen arrangementen aan, onder andere vanwege organisatorische
belemmeringen.
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Aanbevelingen

In de voorgaande hoofdstukken is een visie geschreven op basis van een grondige
inventarisatie en analyse. Op basis van deze visie worden de volgende aanbevelingen
gedaan. De visie omvat echter een uitgebreidere omschrijving van de mogelijkheden.
Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste aanbevelingen welke zijn gerangschikt op de mate
van belang.
 Website
De website van Kamerik op de kaart moet worden aangepast. Met name de
vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en huisstijl moet sterk verbeterd worden.
Inhoudelijk is het van belang dat de website Kamerik ‘verkoopt’ d.m.v. sfeerbeelden en
gebruiksvriendelijkheid.


Overige Marketing

Folders, flyers, poster etc. moeten verspreid worden over een groter gebied. Denk
hierbij aan grote steden als Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Haag. Aangezien een
aanzienlijk deel van de doelgroep daar vandaan komt is het belangrijk er
promotiemateriaal te verspreiden. Het is belangrijk dit in samenwerking met externe
organisaties als de VVV en ANWB te doen.
 Interne organisatie verbeteren
Maandelijkse bijeenkomsten met betrokken leden zal de betrokkenheid vergroten en
leden motiveren mee te doen in de organisatie. Mensen meer mee laten denken
bevordert de creativiteit en uiteindelijk het succes van de stichting.
 Aanbod
Het aanbod is in Kamerik is van goed niveau, in de toekomst zal door de vergrijzing
echter meer vraag zijn naar seniorenfaciliteiten. Het sportieve aanbod in Kamerik kan
bij succes vergroot worden indien de vraag groeit.
 Arrangementen
Het is tegenwoordig bij zowel de recreant als toerist populair om gebruik te maken van
arrangementen, dit is makkelijker en vaak goedkoper. Het is dan ook belangrijk voor
Kamerik om arrangementen aan te gaan bieden om het voor de potentiële gebruiker
aantrekkelijker te maken om naar Kamerik te komen.
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Bijlage 1: Aanbod voorzieningen Kamerik
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Bijlage 2: Sfeerbeelden
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