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Voorwoord
Dit rapport is opgesteld door, Jessica Megens, Kees Perquin, Joël Haasnoot, Femke van Kampen, Jord
Klijn en Marije Spruit. Wij zijn studenten van Hogeschool Inholland en volgen de opleiding Landscape
and Environment Management. Allemaal doen we de afstudeerrichting natuur, landschap en
recreatie en zitten in het vierde jaar van onze studie. Wij hebben dit project, wat mede door de
Groene Hart Academie tot stand is gekomen, aangenomen voor de gemeente Nieuwkoop.
In het kort betreft dit verslag een marktonderzoek naar het gebruik van recreatie in de gemeente
door inwoners van Nieuwkoop en omliggende gemeentes. Dit is gedaan met als doel om de
gemeente Nieuwkoop op het recreatieve vlak te versterken ten behoeve van de werkgelegenheid en
economie. Naar aanleiding van de vraagstelling is er een advies uitgesproken.
Het project is uitgevoerd in het kader van een 20 weken durend project voor de onderwijseenheid
‘’Green Juniors’’. Hierin worden wij door middel van vraagstukken uit het werkveld voorbereid op het
afstuderen.
Wij hebben dit project als zeer leerzaam ervaren en willen daarom een aantal mensen bedanken. Ten
eerste onze begeleidster vanuit school, Jenny van der Geer. Wij hebben uw begeleiding als plezierig
en zeer nuttig ervaren. Ten tweede de heer Jan van Berkum, onze opdrachtgever vanuit de gemeente
Nieuwkoop. Bedankt dat u het vraagstuk bij ons heeft willen neerleggen. Wij ervaren dit als een
goede voorbereiding op ons afstuderen. Ten derde mevrouw Karin van Beckhoven, onze
contactpersoon van de Groene Hart Academie. Bedankt dat u ons in contact heeft gebracht met onze
opdrachtgever en voor het organiseren van de Expertmeetings. Deze Expertmeetings hebben een
zeer nuttige bijdrage geleverd aan ons project. Als laatste willen we graag Ellen Bakker en Annemieke
de Roos bedanken voor de vorming en de verwerking van de enquête die bij de inwoners van de
gemeente Nieuwkoop is afgenomen.
Wij wensen u als lezer veel plezier met het doorlezen van dit rapport. Mochten er nog vragen zijn
dan kunt u altijd contact opnemen met ons door te mailen naar 459355@student.inholland.nl.
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Samenvatting
De gemeente Nieuwkoop is net als gemeente Bodegraven-Reeuwijk centraal gelegen in het Groene
Hart. Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat veel belanghebbenden beperkt op de hoogte zijn
van de wensen en behoeften van de recreanten en toeristen.
De doelstelling van dit onderzoek is:
Het (her-)kennen van mogelijke kansen op versterking van recreatie in Nieuwkoop ten behoeve van
werkgelegenheid en economie, door marktonderzoek middels literatuuronderzoek en interviews
inzicht te verkrijgen in wensen en behoeften van recreanten in Nieuwkoop.
De onderzoeksmethoden die voor dit marktonderzoek zijn toegepast zijn:
Afname enquêtes en interviews bij de burgers en recreanten van de gemeente Nieuwkoop. Een
SWOT analyse en SWOT confrontatiematrix waarin de wensen en behoeften van de recreant
vergeleken zijn met de recreatieve aantrekkingspunten. Een advies voor
samenwerkingsmogelijkheden met verbindingen tussen Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk.
Inventarisatie recreatieve voorzieningen
Er zijn in Nieuwkoop behoorlijk wat recreatieve voorzieningen die activiteiten aanbieden. Samen met
de verblijfsrecreatie zijn ze voornamelijk te vinden in de dorpskernen Nieuwkoop en Noorden.
Resultaten enquêtes
De belangrijkste resultaten van de 313 ingevulde enquêtes uit Nieuwkoop zijn:
27% van de ondervraagden gaat tussen de 2 en 4 keer per maand recreëren.
68% van de ondervraagden recreëert 1-3 uur per keer.
44% van de ondervraagden besteedt gemiddeld 5-20 euro tijdens het recreëren.
58% van de ondervraagden was algemeen tevreden over de kwaliteit van de recreatieve
voorzieningen.
Resultaten aangrenzende gemeenten
Zo’n 43% van de ondervraagden recreëert weleens in Nieuwkoop. Hiervan vindt 77% dat Nieuwkoop
voldoende mogelijkheden biedt voor recreatie. Wandelroutes en fietsroutes zijn de recreatievormen
die het meest worden gemist. Het gros van de mensen die niet in Nieuwkoop recreëert, geeft aan
hier geen tijd voor te hebben, dat het te ver is en dat er genoeg te doen is in eigen omgeving.
Vergelijking Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk
Beide gemeenten hebben veel overeenkomsten in het recreatieaanbod. De verschillen zitten
voornamelijk in de informatievoorziening en het aantal verhuurfaciliteiten. De Reeuwijkse plassen
zijn veel beter te bereiken dan de Nieuwkoopse plassen. Om de gebieden te verbinden moet er eerst
een goede basis worden gelegd, hiervoor moeten meer recreanten aangetrokken worden. Dit kan
door de overnachtingplaatsen te verbeteren in combinatie met meer voorzieningen en minder
verboden op de plassen.
Het aanleggen van een recreatieve verbinding is moeilijk te realiseren, gekeken naar de afstanden
tussen de Nieuwkoopse en de Reeuwijkse plassen. De belangrijkste mogelijkheden zijn:
Het huren van fietsen bij een VVV in de ene gemeente en die ingeleverd kunnen worden bij de VVV
in de andere gemeente. Het samenstellen van fietsarrangementen. Een verbinding aanleggen tussen
de gemeenten, bijvoorbeeld een streekbus.
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Conclusie
De meeste inwoners van Nieuwkoop maken gebruik van verschillende recreatieve voorzieningen in
het gebied. De meeste inwoners recreëren vanwege de natuur en het landschap. Dit omvat onder
andere fietsen, wandelen en varen in het gebied. Van de sportieve recreatiemogelijkheden wordt
maar weinig gebruik van gemaakt. Vooral 55+ers waarderen het gebied als goed. Voor jongeren en
kinderen ligt de waardering een stuk lager. Jongeren en kinderen zien graag verbeteringen op het
gebied van uitgaans- en horecagelegenheden, mountainbikepaden en spannende activiteiten als
paintballen. De ouderen hadden vooral aanmerkingen op het ontbreken van gescheiden, en dus
veilige fietspaden. Tijdens het recreëren, geeft men gemiddeld tussen de 5 en 20 euro uit. Men vindt
het aanbod van overnachtingfaciliteiten voldoende, wel vind 35% dat het recreatieaanbod te klein is
om toeristen meerdaags te vermaken.
Uit de omliggende gemeenten komt vooral naar voren dat de informatievoorziening te kort schiet.
Inwoners van deze gemeenten zijn niet op de hoogte wat er allemaal te doen is in Nieuwkoop.
Aanbevelingen
Als belangrijkste aanbeveling hebben wij de ontwikkeling van de Nieuwkoopse-plassen App. Met
deze applicatie voor smartphones en tablet-Pc’s kunnen recreanten beter op de hoogte worden
gehouden van wat er allemaal te doen is in de gemeente Nieuwkoop. Een Facebook account dient
hier nog aan bij te dragen. Hiernaast kan de promotie worden uitgebreid door te adverteren op
doelgroepgerichte media. Ook dient er beter te worden ingespeeld op actualiteiten. Denk hierbij aan
reclame maken voor schaatsen in de winter, of juist voor varen in de zomer.
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1. Inleiding
Gemeente Nieuwkoop is net als gemeente Bodegraven-Reeuwijk centraal gelegen in het Groene
Hart. Beide gemeenten willen meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van recreanten en
toeristen binnen en buiten de gemeentes. Daarnaast zijn ze van mening dat een verbinding tussen
beide gemeentes ten goede kan komen voor een verbeterd recreatie aanbod.
Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat veel belanghebbenden beperkt op de hoogte zijn van
de wensen en behoeften van de recreanten en toeristen. Door een beeld te krijgen van het totale
aanbod aan recreatieve aantrekkingspunten binnen de gemeentes en deze te vergelijken met de
wensen en behoeften van de recreant en toerist willen de gemeentes inzicht krijgen in de mogelijke
kansen voor versterking van recreatie ten behoeve van de economie. Het onderzoek dat hiervoor
nodig is, wordt voor de gemeente Nieuwkoop uitgevoerd door studenten van Hogeschool Inholland
en voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt dit uitgevoerd door studenten van de Wageningen
Universiteit.
In dit rapport zal het onderzoek binnen gemeente Nieuwkoop behandeld worden. Dit onderzoek
vindt plaats in de gemeente Nieuwkoop (fig. 1.1)en wordt ook uitgevoerd in opdracht van gemeente
Nieuwkoop.
Om bovenstaande vraagstukken op te kunnen lossen,
worden aan de hand van een aantal werkzaamheden de
probleemstelling en deelvragen beantwoord. De
werkzaamheden betreffen o.a. het afnemen van
enquêtes en interviews bij de burgers en recreanten
van gemeente Nieuwkoop. Daarnaast worden de
recreatieve aantrekkingspunten d.m.v. een SWOT
analyse en een SWOT confrontation matrix vergeleken
met de wensen en behoeften van de recreant. Tevens
wordt er een advies gegeven of er mogelijkheden zijn
om samenwerking te zoeken en verbindingen te leggen
tussen de gemeente Nieuwkoop en gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Figuur 1.1: Grenzen gemeente Nieuwkoop
(bestemmingsplan.planviewer.nl)

De doelstelling van dit onderzoek is:
Het (her-)kennen van mogelijke kansen op versterking van recreatie in Nieuwkoop ten behoeve van
werkgelegenheid en economie, door marktonderzoek middels literatuuronderzoek en interviews
inzicht te verkrijgen in wensen en behoeften van recreanten in Nieuwkoop.
De probleemstelling is:
- Wat zijn de mogelijke kansen voor versterking van recreatie in Nieuwkoop ten behoeve van
de economie?
De deelvragen zijn:
- Wat zijn de wensen en behoeften van recreanten en toeristen binnen en buiten de
gemeente Nieuwkoop?
- Wat is de aanleiding voor recreanten en toeristen om naar gemeente Nieuwkoop te komen?
- Waar komen de meeste recreanten en toeristen vandaan?
- Zijn de recreatieve gebieden bekend bij de mensen buiten de gemeente Nieuwkoop?
- Is er behoefte aan verbetering van de huidige recreatieve gebieden?
- Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden voor het versterken van de verbinding tussen
de gebieden van de gemeentes?
9

Leeswijzer
Dit rapport begint met een omschrijving van het onderzoeksopzet, om duidelijk te maken welke
handelingen er uitgevoerd zijn. Vervolgens wordt in het kort een gebiedsomschrijving gegeven, om
voor de lezer te verduidelijken over wat voor soort gebied het gaat. In hoofdstuk 4 worden de
resultaten van de enquêtes weergegeven en worden de gevonden bevindingen weergegeven. In het
daaropvolgende hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen gemeente Nieuwkoop en
Bodegraven-Reeuwijk, hierin komen de recreatiemogelijkheden, bereikbaarheid en de mogelijke
verbindingen naar voren. In hoofdstuk 6 worden de SWOT analyse en SWOT confrontation matrix
uitgewerkt. Waarna er in hoofdstuk 7 een aantal discussiepunten aangevoerd worden en in
hoofdstuk 8 enkele belangrijke conclusies getrokken worden. In het laatste hoofdstuk worden er
enkele aanbevelingen gedaan, betreffende de onderzoeksresultaten. Het rapport sluit af met een
literatuurlijst en bijlagen.
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2. Onderzoeksopzet
De aanleiding voor het onderzoek is dat belangstellenden beperkt op de hoogte zijn van de wensen
en behoeften aangaande de recreatie in de gemeente Nieuwkoop. Door te onderzoeken wat de
huidige recreatieve voorzieningen zijn en dit te vergelijken met de wensen en behoeften van de
recreant wordt een beeld verkregen van de kansen die er liggen voor de gemeente Nieuwkoop voor
de versterking van recreatie ten behoeve van de economie.
De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: Het (her-)kennen van mogelijke kansen op
versterking van recreatie in Nieuwkoop ten behoeve van werkgelegenheid en economie, door
marktonderzoek middels literatuuronderzoek en interviews inzicht te verkrijgen in wensen en
behoeften van recreanten in Nieuwkoop.
De probleemstelling is: Wat zijn de mogelijke kansen voor versterking van recreatie in Nieuwkoop ten
behoeve van de economie?
De deelvragen zijn:
- Wat zijn de wensen en behoeften van recreanten en toeristen binnen en buiten de
gemeente Nieuwkoop?
- Wat is de aanleiding voor recreanten en toeristen om naar gemeente Nieuwkoop te komen?
- Waar komen de meeste recreanten en toeristen vandaan?
- Zijn de recreatieve gebieden bekend bij de mensen buiten de gemeente Nieuwkoop?
- Is er behoefte aan verbetering van de huidige recreatieve gebieden?
- Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden voor het versterken van de verbinding tussen
de gebieden van de gemeentes?
Om antwoord te geven op de bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van zowel kwantitatief als
kwalitatief onderzoek.
Voor het kwantitatief onderzoek zijn digitale enquêtes verspreid onder het burgerpanel van de
gemeente Nieuwkoop, bestaande uit 467 mensen. Voor het kwalitatief onderzoek zijn interviews
afgenomen onder 248 mensen uit Alphen aan den Rijn, Woerden, Uithoorn en Aalsmeer.
Bij het kwantitatief onderzoek onder het burgerpanel van de gemeente Nieuwkoop zijn 467 mensen
benaderd om de enquête in te vullen. De enquête heeft 12 dagen online gestaan en 313 mensen
hebben de vragenlijst beantwoord en volledig ingevuld. Het percentage dat de vragenlijst via
Burgernet heeft ingevuld komt uit op 67% van het totaal.
Tevens is er literatuuronderzoek verricht naar de mogelijkheden tot het verbinden van de recreatie
tussen de gemeente Nieuwkoop en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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3. Gebiedsbeschrijving
3.1 Gemeente Nieuwkoop
Nieuwkoop is een kleine gemeente gelegen in het Groene Hart (fig. 3.1)en telt 26.947 inwoners. De
gemeente is in 2007 gefuseerd met Ter Aar en Liemeer en wordt omringd door de steden Alphen aan
den Rijn, Bodegraven en Woerden. Het is een zeer groene gemeente, waarvan een groot deel wordt
gevormd door de Nieuwkoopse Plassen. Dit natuurgebied staat niet op zichzelf, maar vormt een
schakel binnen de reeks wateren in het westen van het land. Dit laagveengebied met zijn unieke flora
en fauna is vandaag de dag een zeldzaamheid in Nederland. Populaties van zeldzame soorten als de
purperreiger, groenknolorchis en Noordse woelmuis geven de Nieuwkoopse plassen een grote
Nederlandse en Europese waarde op natuur gebied. In de directe omgeving bevindt zich tevens de
Groene Jonker, dit ondiepe plassengebied vormt een belangrijke aanvulling op de Nieuwkoopse
Plassen. Onder andere door zijn flora en fauna vormt de gemeente Nieuwkoop een geschikte plaats
om te recreëren.

Figuur 3.1: Kaart Gemeente Nieuwkoop (rood omlijnt)
(maps.google.com)
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3.2 Inventarisatie recreatieve voorzieningen
In het gebied, voornamelijk in de Nieuwkoopse Plassen, zijn tal van activiteiten te doen. De één is
meer gericht op enkel de plassen en de ander heeft meer te maken met de omgeving om de plassen
heen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in welke activiteiten dit zijn en door wie deze worden
georganiseerd.
Op de plassen zelf, kan gevaren worden. De plas is te bereiken via de Meije, een veenriviertje. De
mensen die aan deze rivier wonen hebben een ontheffing om op de plassen te varen en kunnen via
de Meije langs het Meijepad of via de Wijde van Vliet het gebied bereiken per boot. Mensen die
buiten dit gebied wonen, kunnen een bootje huren bij jachthaven Plaszicht. Het gaat hier om
fluisterboten of zeilboten. Het is ook mogelijk om een kano te huren om zo de plassen te verkennen.
Natuurmonumenten heeft een bezoekerscentrum aan dezelfde haven. Dagelijks organiseren zij
excursies waarbij er met de boot de plassen op gegaan wordt. Vaak hebben deze betrekking tot het
seizoen die er op dat moment is. De schippers van Natuurmonumenten vertellen tijdens het varen
over het ontstaan van de plassen en er wordt aandacht besteed aan de dieren die op en rond de
plassen leven. Ook is het mogelijk om tijdens de excursie de sloten te onderzoeken op waterdiertjes
met een schepnet. Er zijn tevens excursies naar de Groene Jonker, een vogelgebied waar er naar
vogels gekeken wordt. Aan de kleine kinderen is ook gedacht. Kleuters kunnen er een insectenhotel
maken, meedoen aan de kleutermiddag ‘prikkelende egels’(herfst), uilenballen uitpluizen en leren
toveren (natuurmonumenten.nl).
Het merendeel van de activiteiten vind plaats rondom de Noordereindeplas. Op de Zuidereindeplas
kan er worden gesurft vanwege de harde wind. Op de overige delen van de plas mag dit niet.
Het is niet overal toegestaan om aan te meren met de boot. Dit mag wel op de daarvoor bestemde
eilandjes of stukken land waar ook gerecreëerd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan
zwemmen, zonnen, spelen met de kinderen en dergelijke activiteiten.
In het gebied kan gevist worden met een visvergunning voor een dag. Ook kan er dan een boot
gehuurd worden.
Het gebied om de plassen heen is goed te verkennen op de fiets die bij het bezoekerscentrum of het
VVV-kantoor gehuurd kan worden. Nieuwkoop is aangesloten op het fietsknooppuntensysteem. Via
www.toproutennetwerk.nl/nieuwkoop, zijn deze knooppunten te vinden. Daarnaast staan ook
andere fietsroutes met een kaart en uitleg beschreven. Op deze site staan verder nog wat wandel- en
vaarroutes die gedownload kunnen worden (toproutennetwerk.nl/nieuwkoop).
Voor dagjes uit waarbij er niet op bovenstaande manier gerecreëerd wordt kan men uitwijken naar
de diverse musea die in de gemeente Nieuwkoop te vinden zijn. Naast musea zijn er ook
kunstateliers. Veel mensen combineren een fietstocht en het bezoeken van ateliers met elkaar. Via
www.stichtingkunstroute.nl, kan een route worden bepaald en informatie gezocht worden over de
ateliers.
In Nieuwveen, vlak boven Nieuwkoop, is sinds oktober 2011 een paardenmelkerij gevestigd. Hier kan
men met eigen ogen zien hoe de paarden gemolken worden en hoe er producten zoals kaas, chocola
en cosmetica van wordt gemaakt. Teven zijn er excursies die zelf samengesteld kunnen worden uit
meerdere onderdelen, zo kan een dagje uit worden gemaakt.
Naast de excursies kan er in het bijbehorende restaurant gegeten worden en in de winkel kunnen de
paardenmelkproducten worden gekocht. De paardenmelkerij is zelfs in het bezit van een
boerenklompengolf (rigaranch.nl).
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Vanaf begin april tot eind augustus is een kruidentuin geopend. Dit is een prachtige vrij grote tuin
met natuurlijke beplanting van bos, heesters en bodembedekkers. Vogels en andere dieren voelen
zich thuis in de tuin en zijn daarom ook te bezichtigen. Naast de tuin is er ook de mogelijkheid om
biologische en duurzame producten te kopen en mee te doen aan een high tea (meijetuin.nl).
Ook via het VVV kantoor zijn diverse activiteiten te vinden en te boeken. Een aantal activiteiten op
een rijtje die zij aanbieden zijn:
- Bezoek aan een bloemenpluktuin in Nieuwveen (3 km boven Nieuwkoop)
- Manege en kaasmakerij in Langeraar (5 km ten noorden van Nieuwkoop)
- Boerensport in Nieuwkoop
- Rondwandeling in een stiltetuin in Zevenhoven (2 km boven Nieuwkoop)
- Rondleiding waterleliekwekerij in Noorden ( 3 km ten oosten van Nieuwkoop)
- Rondleiding melkveebedrijf in Zevenhoven
- Rondleiding en kinderpartijtjes op een melkveebedrijf in Nieuwkoop
Overnachten kan in een bed en breakfast, hier zijn er negen van in de gemeente Nieuwkoop.
Er bevinden zich twee hotels in de gemeente Nieuwkoop, één in Nieuwkoop en één in Noorden
(hoteltoday.com).
In de zomer kan er op vijf campings worden overnacht, die wijdverspreid in de gemeente liggen.
Sommige campings hebben trekkershutten waar voor een lage prijs kan worden overnacht.
Via de VVV kunnen voor groepen arrangementen worden geboekt, bijvoorbeeld het Natuur en
Kunstarrangement, Rondje Nieuwkoop, Rondje Noorden en het Lusthof-arrangement, stuk voor stuk
arrangementen die enkele uren duren en zeer gevarieerd zijn.
Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn vele kleinschalige vormen van recreatie te vinden, een
voorbeeld hiervan is een theehuis gecombineerd met een tuin in het dorpje Noorden.
Bij de VVV zijn diverse artikelen te koop, variërend van streekboekjes tot landkaarten en dergelijke.
In de regio bevinden zich een viertal golfbanen, bij elkaar in de buurt gelegen maar in drie
verschillende provincies, namelijk Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deze golfbanen hebben
gezamenlijk een arrangement samengesteld, genaamd de “Drie Provinciën Tour”. Het arrangement
bestaat uit het spelen van 9 holes op de vier verschillende banen, gecombineerd met een lunch.
Een ander uniek uitje dat gemaakt kan worden in de gemeente Nieuwkoop is een bezoek aan een
wijngaardcamping, hier worden rondleidingen gegeven over hoe de productie van wijn in zijn werk
gaat. Ook is op het terrein een kleinschalige 55+ camping te vinden.
In de gemeente zijn eveneens een aantal kleinschalige musea aanwezig. Hieronder volgt een
opsomming met korte beschrijving (vvv-nieuwkoop.nl):
- Een Schaats- en Mutsmuseum
- Een museum met als thema; de smederij
- Een museum over de historie van de dorpen Zevenhoven en Nieuwveen
- Een museum over geschiedenis Ter Aar
- Museum Van Alles En Nog Wat
- Een museum over Autobussen
Conclusie
Er is in de gemeente Nieuwkoop een groot scala aan activiteiten te doen. Er zijn behoorlijk wat
recreatieve voorzieningen die meerdere activiteiten aanbieden, bovendien zijn er voor een
gemeente van deze omvang relatief veel musea te bezoeken, al zijn deze meestal van kleine omvang.
Wat tevens opvalt, is dat de recreatieve voorzieningen en voorzieningen voor verblijfsrecreatie
voornamelijk te vinden zijn in de dorpen Nieuwkoop en Noorden. Dit zijn de dorpskernen die gelegen
zijn aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen.
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4. Resultaten Enquêtes en interviews
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de afgenomen enquêtes vermeld, waarna een conclusie
getrokken wordt uit de verzamelde gegevens. De resultaten uit Nieuwkoop zijn verkregen via digitale
afname bij het burgerpanel van gemeente Nieuwkoop. De resultaten uit Alphen aan den Rijn,
Woerden, Aalsmeer en Uithoorn zijn verkregen via korte interviews op straat.

4.1 Resultaten enquêtes Nieuwkoop
De enquête is door het burgerpanel van Nieuwkoop afgenomen via de website van het panel. Via
deze weg zijn 467 mensen benaderd, deze mensen zijn lid van het burgerpanel. De enquête heeft 12
dagen online gestaan en 313 mensen hebben de enquête ingevuld en afgerond. De vragen die in de
enquête gesteld zijn, zijn de volgende:
- Gaat u in de gemeente Nieuwkoop weleens uit op cultureel gebied?
- Hoe recreëert u in de gemeente Nieuwkoop op het gebied van natuur en landschap?
- Hoe recreëert u in de gemeente Nieuwkoop op sportgebied (niet in verenigingsverband)?
- Hoe vaak recreëert u per maand in Nieuwkoop?
- Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per keer aan recreëren in Nieuwkoop?
- Hoeveel geld besteedt u gemiddeld tijdens het recreëren in Nieuwkoop?
- Voor wie vindt u het recreatieaanbod in Nieuwkoop vooral geschikt?
- Vindt u dat de gemeente Nieuwkoop voldoende voorzieningen heeft om toeristen een
langere periode te laten verblijven? (bijvoorbeeld in een bed & breakfast, camping of hotel)
- Geef aan hoe tevreden u bent over de onderstaande onderwerpen in de gemeente
Nieuwkoop
- Zijn er vormen van recreatie die u mist in de gemeente Nieuwkoop?
Hieronder wordt per vraag kort weergegeven wat de uitkomst is van de enquête, voor meer
specifieke informatie en overzichtelijke grafieken kan bijlage 1 geraadpleegd worden. In paragraaf
4.3 worden enkele conclusies getrokken over de beschreven resultaten.
Cultuur
Bij de vraag of men weleens uitgaat op cultureel gebied, hebben mensen per recreatievorm aan
moeten geven hoe vaak ze dit doen. De recreatievormen die behandeld werden, zijn: musea
bezoeken, gebouwen bezoeken, theater/voorstelling bezoeken, atelier/galerie bezoeken,
evenementen bezoeken, theehuis met streekproducten bezoeken.
Wat bij deze vraag opvalt, is dat 50% of meer van de mensen nooit uitgaan op cultureel gebied en
slechts 4% en minder vaak uitgaan op cultureel gebied. Een uitzondering hierop is het bezoeken van
evenementen, dit wordt door 59% van de mensen soms bezocht.
Natuur en landschap
Bij de vraag hoe men recreëert op het gebeid van natuur en landschap, hebben mensen ook per
recreatievorm aan moeten geven hoe vaak ze dit doen. De recreatievormen die behandeld werden,
zijn: wandelen, excursies, fietsen, vogels kijken, zonnen/relaxen, rondvaart, vaartocht met
fruisterboot/kano/roeiboot.
Wandelen en fietsen wordt door meer dan 50% van de mensen vaak gedaan, slechts 6% doet dit
nooit. De recreatievormen die meer dan 50% van de mensen nooit doen zijn, op excursie gaan,
vogels kijken en een rondvaart doen. Tussen de 1% en 13% doet dit slechts vaak. Het zonnen/relaxen
en vaartocht met fluisterboot/kano/roeiboot wordt tussen de 44% en 50% soms door mensen
gedaan.
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Sport
Bij de vraag hoe men recreëert op het gebied van sport, hebben mensen ook per recreatievorm aan
moeten geven hoe vaak ze dit doen. De recreatievormen die behandeld werden, zijn: hardlopen,
wielrennen/MTB, kanoën/roeien, vissen, zeilen, windsurfen, schaatsen/skaten, golfen, paardrijden,
zwemmen.
Tussen de 68% en 96% van de mensen recreëert nooit op sportgebied in de vorm van hardlopen,
wielrennen/MTB, kanoën/roeien, vissen, zeilen, windsurfen, golfen, paardrijden. Slechts tussen de
1% en 12% maakt wel gebruik van deze recreatievormen. De recreatievormen zwemmen en
schaatsen/skaten worden door rond de 50% van de mensen soms gedaan.
Aantal keer recreëren
Bij de vraag over hoe vaak men in de gemeente recreëert, is er slechts 6% die nooit recreëert en 23%
die meer dan 8 keer per maand recreëert. De meeste mensen recreëren tussen de 2 en 4 keer per
maand, maar met 27% is dit niet een veelbetekenende meerderheid.
Hoeveelheid tijd besteden
Bij de vraag over hoeveel tijd men gemiddeld per keer besteedt aan recreëren, heeft het merendeel
aangegeven (68%) 1 tot 3 uur per keer te besteden. Slechts 15% recreëert meer dan 3 uur per keer.
Hoeveelheid geld besteden
Bij de vraag over hoeveel geld men gemiddeld besteedt tijdens het recreëren, geeft 44% van de
mensen aan €5,- tot €20,- uit te geven. Slechts 11% geeft meer uit dan €20,- en 17% geeft nooit geld
uit tijdens het recreëren.
Recreatieaanbod doelgroepen
Bij de vraag, voor welke doelgroep het recreatieaanbod het meest geschikt is, heeft 61% aangegeven
dat dit voor alle doelgroepen geschikt is. Daarnaast geeft 40% van de mensen aan dat het
recreatieaanbod vooral voor ouderen (55+) geschikt is. Wat erg opvalt, is dat slechts 13% van de
mensen vind dat de recreatie geschikt is voor jongeren (t/m 25 jaar) en tevens slechts 14% van de
mensen vind dat de recreatie geschikt is voor gezinnen met oudere kinderen (>12 jaar).
Voorzieningen voor toeristen
Bij de vraag of men vindt, dat de gemeente voldoende voorzieningen heeft om toeristen een langere
periode te laten verblijven, geeft 65% aan dat er voldoende is en 35% geeft aan dat er onvoldoende
voorzieningen zijn. Wat de mensen vooral missen is een groter aanbod in accommodaties, zowel
hotels, bed en breakfast en campings. Daarnaast wordt aangegeven dat het aanbod van
recreatievoorzieningen te beperkt is voor meerdaagse recreatie.
Algemene tevredenheid
Bij de vraag of men tevreden is over een aantal onderwerpen, heeft men het volgende geantwoord.
58% van de mensen is tevreden over de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen, slechts 2% is hier
zeer ontevreden over. Wat betreft de culturele recreatie en verhuurfaciliteiten is onderscheid
gemaakt tussen het aanbod, de bereikbaarheid en de informatievoorziening. Men is over het
algemeen tevreden of heeft geen mening als het gaat om de culturele recreatie (tussen 38%-48%).
Dit geldt ook voor de verhuurfaciliteiten, hier zijn de meningen iets meer verdeeld en betreft het
tussen de 29%-57% van de mensen. Wat betreft de horecagelegenheden is 63% tevreden en slechts
3% zeer ontevreden. Men heeft eigenlijk geen mening over het boeken van recreatieve
arrangementen, namelijk 62%. 29% is wel tevreden en slechts 1% is zeer ontevreden.
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Recreatievoorzieningen die missen
Bij de vraag of men vormen van recreatie mist, heeft 68% van de mensen aangegeven niets te missen
en 32% van de mensen aangegeven wel iets te missen. De mensen die wel vormen van recreatie
missen geven aan dat er te weinig (betaalbare) mogelijkheden zijn om te recreëren op en aan het
water. Hierbij kan men denken aan beter bereikbare steigers, strandjes en verhuurfaciliteiten.
Daarnaast ontbreekt het aan een compleet aanbod van recreatiepaden. Veel commentaar gaat over
het ontbreken van rustige wandelpaden (zonder fietsers, auto’s e.d.) en het ontbreken van
recreatieve paden in het plassengebied. Daarnaast is er vraag naar MTB paden. Voorzieningen voor
jonge kinderen, uitgaansgelegenheden voor jongeren en meer horecagelegenheden worden gemist.
Als laatste is de informatievoorziening een punt, veel mensen weten niet wat er te doen is en er
ontbreekt structuur in het aanbod.

4.2 Resultaten interviews aangrenzende gemeentes
Om een duidelijk overzicht te krijgen van wat de recreant uit aangrenzende gemeentes vind van de
recreatie in Nieuwkoop, zijn de verkregen resultaten uit de vier behandelde plaatsen samengenomen
en verwerkt in schijfdiagrammen (fig. 4.1 t/m 4.5). De resultaten die hier vermeld worden geven dus
een gemiddelde weer van de plaatsen Alphen aan den Rijn, Woerden, Aalsmeer en Uithoorn. In
bijlage 2 zijn de resultaten per plaats weergegeven.
In totaal zijn er 248 mensen geïnterviewd, voor de verwerking hiervan zijn in de schijfdiagrammen
percentages gebruikt. Daarnaast wordt in tekstvorm een korte toelichting op de diagrammen
gegeven. Dit geeft een helder beeld, zodat goed zichtbaar wordt hoe de mensen in aangrenzende
gemeenten over de recreatie in Nieuwkoop denken. In paragraaf 4.3 worden enkele conclusies
getrokken over de beschreven resultaten. De vragen die gesteld zijn, zijn de volgende:
1. Bezoekt u gemeente Nieuwkoop wel eens om te recreëren? (bijvoorbeeld: fietsen, varen,
musea, steden bezichtigen)
Wanneer deze vraag met “ja” beantwoord werd, is doorgegaan naar vraag 2a en 3a. Indien de vraag
met “nee” beantwoord werd, is doorgegaan naar vraag 2b en 3b.
2a. Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn om te recreëren in gemeente Nieuwkoop?
3a. Is er een vorm van recreatie die u nog mist en wel graag zou willen zien in gemeente
Nieuwkoop?
Vraag 3a is in het diagram weergegeven als: Recreatie vormen die missen l
2b. Waarom gaat u nooit naar gemeente Nieuwkoop om te recreëren?
3b. Is er een vorm van recreatie die u nog mist en wel graag zou willen zien in gemeente
Nieuwkoop?
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1. Bezoekt u Nieuwkoop?

42,7%

Ja
Nee

57,3%

Figuur 4.1: Vraag, Bezoekt u gemeente Nieuwkoop wel eens om te recreëren?

2a. Voldoende mogelijkheden?

23%

Ja
Nee

77%

Figuur 4.2: Vraag, Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn om te recreëren in gemeente Nieuwkoop?
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3a. Recreatie vormen die missen l
Wandelroutes
12%

Fietsroutes
4%

Verhuur faciliteiten

5%
4%

Sport fasiliteiten

1%

Musea
1%

1%

Arrangementen

1%

Zwem mogelijkheden

1%

70%

Paintball faciliteiten
Toegang speedboot
Mis niets

Figuur 4.3: Vraag, Is er een vorm van recreatie die u nog mist en wel graag zou willen zien in gemeente Nieuwkoop?

Zoals in diagram 4.1 te zien is recreëert 42,7% van de mensen uit omliggende gemeentes wel eens in
Nieuwkoop. Hiervan vindt 77% van de recreanten dat Nieuwkoop voldoende mogelijkheden biedt
voor recreatie. De overige 23% van de ondervraagden die wel eens recreëert in de gemeente vindt
het aanbod onvoldoende. Er is aan deze mensen gevraagd welke recreatievormen zij missen en graag
zouden willen zien. Hierbij werden wandelroutes en fietsroutes veel genoemd. Daarnaast werd er
aangegeven meer verhuur en sportfaciliteiten gewenst waren. Een klein aantal mensen gaf aan graag
musea, paintballfaciliteiten, arrangementen, zwemmogelijkheden en toegang tot de plassen met een
speedboot te willen.

2b. Waarom niet naar Nieuwkoop?
2,9%

2,9%

1,5%

Geen tijd

1,5%

Te ver
8,7%
Slecht bereikbaar
13,8%

Te ingewikkeld/geen info
Weet niet wat er te doen is

24,6%
5,8%
3,6%
10,1%

Is niets leuks te doen
Genoeg te doen in eigen
gemeente
Weet ik niet
Te oud

24,6%

Andere recreatiebestemming
recreëert zelden

Figuur 4.4: Vraag, Waarom gaat u nooit naar gemeente Nieuwkoop om te recreëren?
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3b. Vorm van recreatie die mist ll
2%

Horeca/uitgaansgelegenheid
jongeren
Mis niets

98%

Figuur 4.5: Vraag, Is er een vorm van recreatie die u nog mist en wel graag zou willen zien in gemeente Nieuwkoop?

Aan de mensen (57,3%) die niet recreëren in Nieuwkoop is gevraagd wat de reden is dat zij niet naar
deze gemeente gaan voor recreatie. Wat opvalt, is dat maar liefst 24,6% van de mensen niet weet
wat er te doen is. Het gros van de mensen geeft aan geen tijd te hebben, ze Nieuwkoop te ver vinden
en er genoeg te doen is in de eigen gemeente. Hiernaast vonden mensen Nieuwkoop slecht
bereikbaar, waren ze te oud om er heen te gaan, vonden ze er niets leuks te doen, vonden ze het te
ingewikkeld of recreëerden ze elders. Door 1,5% van ondervraagden werd gezegd dat ze geen reden
konden geven waarom ze niet recreëerden in Nieuwkoop.
De laatste vraag die is gesteld aan niet-recreëerders, is wat zij missen aan recreatievormen. Het
grootste deel van de mensen miste niets terwijl een klein deel aangaf horeca en
uitgaansgelegenheden te missen.
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4.3 Bevindingen binnen en buiten gemeente Nieuwkoop
Uit de resultaten van de enquête binnen de gemeente Nieuwkoop komt naar voren dat de meeste
mensen recreëren op het gebied van natuur en landschap en men over het algemeen niet vaak tot
nooit recreëert op het gebied van sport. Aangezien de gemeente midden in het Groene Hart ligt, dat
veelal bestaat uit natuur, is dit een logische bevinding. Dit betekent wel dat er niet veel geld
uitgegeven wordt, aangezien dit niet direct nodig is bij vormen van recreatie in de natuur. Men is ook
van mening dat het recreatieaanbod voornamelijk geschikt is voor ouderen (55+), maar het minst
geschikt is voor jongeren. Dit geeft aan dat recreëren in de natuur over het algemeen niet echt
geschikt is voor jongeren, aangezien jongeren vaak op zoek zijn naar meer avontuurlijke vormen van
recreatie. Er wordt wel aangegeven dat er voldoende voorzieningen zijn voor toeristen om langer in
Nieuwkoop te verblijven. De 35% die dit niet vinden, geven aan dat er vooral een gemis is in het
aanbod van accommodaties en dat er wellicht ook te weinig recreatievoorzieningen zijn om mensen
een langere periode te vermaken.
Over het algemeen kan gezegd worden dat men wel tevreden is over de kwaliteit van de recreatieve
voorzieningen en dat het overgrote deel vindt dat er genoeg vormen van recreatie aangeboden
wordt. Wat opvalt, is dat men over het algemeen geen mening heeft over de mogelijkheden van het
boeken van arrangementen, dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men dit minder snel
doet in eigen gemeente. De 32% die wel vormen van recreatie missen in de gemeente, geven aan dat
er te weinig (betaalbare) mogelijkheden zijn om op en aan het water te recreëren. Daarnaast geeft
men aan dat er weinig rustige wandelpaden (zonder fietsers, auto’s e.d.) zijn en dat er recreatieve
paden in het plassengebied missen, waar ze wel graag gebruik van zouden maken. Aangezien het
plassengebied een belangrijk deel van de gemeente beslaat, is dit een punt dat zeker bekeken zou
moeten worden. Twee anderen punten die aangekaart werden, zijn dat er te weinig voorzieningen
zijn voor jonge kinderen en jongeren (uitgaansgelegenheden) zijn en dat de informatievoorziening
niet optimaal is.
Wat opvalt aan de resultaten die gevonden zijn in de aangrenzende gemeenten, is dat mensen die
niet in Nieuwkoop recreëren wandel- en fietsroutes missen terwijl deze wel aanwezig zijn in de
gemeente. Hierbij is de conclusie te trekken dat men niet weet dat deze er zijn. Dit wordt versterkt
door het feit dat 24,6 % van de ondervraagden die niet naar Nieuwkoop gaat het antwoord geeft niet
te weten wat er te doen is. Over het algemeen wordt er aangegeven dat men tevreden is met het
recreatieaanbod. Hier hoeft niet veel aan veranderd te worden, maar er kan eventueel wel iets aan
worden toegevoegd voor een betere marketing. Ook is promotie en communicatie belangrijk voor
het bekendmaken van de recreatie in de gemeente. Want veel mogelijkheden voor activiteiten zijn er
wel, maar men weet dit niet.
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5. Vergelijking Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk
5.1 Recreatiemogelijkheden Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk staat bekend als een ideale gemeente om te recreëren. Typische
recreatiemogelijkheden zijn onder andere fietsen, wandelen, vogelen of een van de vele vormen van
waterrecreatie. Andere mogelijkheden zijn het bezoeken van streekproductenwinkels, winkelen of
architectonische hoogstandjes bekijken als het gemeentehuis en de Katholieke kerk. Wat deze
gemeente precies allemaal te bieden heeft is hieronder in een korte samenvatting weergegeven. De
recreatiemogelijkheden zijn opgedeeld in cultuur, natuur en faciliteiten (Matusinska e.a., 2012).
Culturele attracties:
- Fort Wierickerschans
- Molen de Arkduif
- Cultureel centrum het Evertshuis
- Water toren de Meije
- Streekmuseum Oudheidkamer
Natuurlijke attracties:
- Reeuwijkse Hout
- De Reeuwijkse Plassen
- De Oude Zustertuin
Faciliteiten:
- Een hotel
- Een camping met een groepsaccommodatie tot 100 personen.
- 7x Bed en breakfast (van 1 tot 6 2-persoons slaapkamers, meestal in landelijk gebied)
- 2x Groepsaccommodatie (46 en 64 personen, in het centrum)
- 20-25x Eetgelegenheden (van snackbars tot chique restaurants, meeste in het centrum)
- Bootverhuur

5.2 Vergelijking recreatiemogelijkheden
Over het algemeen is te stellen dat beide gemeentes veel overeenkomsten hebben in het
recreatieaanbod. Beide bevatten populaire recreatieplassen, veel mogelijkheden tot fietsen en
wandelen en een uitgebreid aanbod in waterrecreatie. Ook bevatten beide gemeentes een
behoorlijk aantal musea en andere cultureel aantrekkelijke locaties. De verschillen zitten hem
grotendeels in de informatievoorziening en het aantal verhuurfaciliteiten. Nieuwkoop heeft een
eigen VVV-kantoor en scoort hiermee op het punt van informatievoorziening al direct hoger dan
Bodegraven-Reeuwijk. Bij het VVV-kantoor kunnen ook complete arrangementen geboekt worden.
Recreanten die hiernaar op zoek zijn zullen dus een stuk sneller in Nieuwkoop eindigen dan in
Bodegraven-Reeuwijk. Ook in de verhuurfaciliteiten scoort Nieuwkoop beter dan in BodegravenReeuwijk. In Nieuwkoop kan men makkelijk fietsen en kano’s huren, dit is in Bodegraven-Reeuwijk
niet mogelijk. De mogelijkheden tot overnachten verschillen in beide gemeentes niet zo veel. In
Nieuwkoop zijn 9 bed en breakfasts, 5 campings en 2 hotels aanwezig, tegenover 7 bed en
breakfasts, 1 camping, 1 hotel en 2 mogelijkheden voor groepsaccommodaties in BodegravenReeuwijk.
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5.3 Vergelijking bereikbaarheid recreatie gebieden
In deze paragraaf wordt gekeken hoe de recreatiegebieden in de twee gemeenten bereikbaar zijn. In
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gekeken naar de drie gebieden Reeuwijkse Hout en de
Reeuwijkse Plassen. In de gemeente Nieuwkoop wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de
Nieuwkoopse Plassen en omstreken.
Kijkend naar de Reeuwijkse Plassen en Hout valt op dat deze twee gebieden gelegen zijn in de
nabijheid van de woongebieden van Reeuwijk en Gouda. Deze beide plaatsen grenzen direct aan het
plassengebied en dit heeft positieve gevolgen voor de bereikbaarheid. De treinstations Gouda en
Gouda Goverwelle liggen in de nabijheid van de Reeuwijkse Plassen.
Wat busverbindingen betreft is het gebied redelijk te bereiken met buslijn 178 die vanaf station
Gouda over de doorgaande weg door Reeuwijk rijdt. De Plassen liggen vanaf daar op circa 10
minuten loopafstand van de bushalte. Ook buslijn 468 die dwars door Reeuwijk loopt is een goede
verbinding om de Plassen te bereiken. In tegenstelling tot de Nieuwkoopse Plassen wordt het gebied
tevens doorkruist door autowegen waar ook op kan worden gefietst en gewandeld. Het
plassengebied bestaat voor het overgrote deel uit water met smalle stroken land ertussen, hierop
zijn woningen aanwezig.
De Nieuwkoopse Plassen daarentegen, liggen slechts naast een relatief kleine dorpskern: Nieuwkoop.
Bovendien wordt het gebied niet doorkruist door wegen, integendeel; er is geen weg die het gebied
dwars doorkruist. Er zijn geen treinverbindingen die in de nabijheid van het gebied liggen. Stations
van Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden liggen op circa 10 kilometer van de plassen. Vanaf
station Alphen aan den Rijn gaat buslijn 147 naar Nieuwkoop. Vanaf hier is het gebied redelijk te
bereiken. Het gebied is voornamelijk toegankelijk met vaartuigen, slechts op sommige plekken met
wandel- en fietspaden.
De verschillen tussen beide recreatiegebieden wat betreft bereikbaarheid is duidelijk. De Reeuwijkse
Plassen zijn veel beter te bereiken dan de Nieuwkoopse Plassen, dit heeft ook te maken met de
functies van de Reeuwijkse Plassen, deze zijn hier meer gericht op bewoning en recreatie dan de
Nieuwkoopse Plassen. De Nieuwkoopse Plassen hebben voornamelijk een natuurfunctie.
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6. SWOT
In de SWOT zijn de sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen voor gemeente Nieuwkoop in
kaart gebracht. Er is vervolgens een analyse gemaakt van de SWOT. De SWOT is opgedeeld in een
tabel voor de aanbod zijde (inventarisatie) en de vraag zijde (enquêtes). Dit is gedaan omdat er een
verschil zit tussen deze twee punten. Er zullen dus andere resultaten uit de vraagzijde kunnen komen
dan uit de aanbod zijde. Hierom is voor een scheiding gekozen.
Voor elk zijn vijf belangrijke punten opgeschreven. De sterktes en zwaktes volgen uit de interne
analyse, en de kansen en bedreiging vanuit de externe. Dit houdt in dat de kansen en bedreigingen
van buiten de gemeente afkomstig zijn.
De gegevens van de SWOT(tabel 6.1 en 6.2) zijn in een confrontatiematrix(tabel 6.3 en 6.4)
samengebracht. Uit de confrontatiematrix zijn vier strategische opties(tabel 6.5 en 6.6) gekomen, om
de gemeente te helpen een plan te ontwikkelen en zich op recreatief gebied te versterken.

6.1 SWOT analyse
Tabel 6.1: SWOT aanbod zijde

Strenght
- Mooie, unieke natuur
- Veel recreatiemogelijkheden
- Overnachtingsmogelijkheden
- Zonering
- Relatief dicht bij grote steden

Weakness
- Geen mogelijkheden tot spenden
- Parkeerplaatsen
- Geen centrale voorziening
- Nieuwkoopse Plassen deels afgesloten
- Recreatievoorzieningen liggen verspreid

Opportunity’s
- Groei inwoners omliggende steden
- Sociale media aandacht
- Groei toerisme
- Meer vrije tijd
- Toename hardlopers

Threats
- Daling vraag naar recreatie
- Verdrukking natuur door
verstedelijking
- Aanbod recreatie andere gemeenten
- Crisis (mensen geven geen geld meer
uit)
- Natuurbescherming ‘pikt’
recreatiegebieden
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Tabel 6.2: SWOT vraag zijde

Strenght
- Veel aanbod voor ouderen
- Voldoende recreatie mogelijkheden
- Kwaliteit recreatieve voorzieningen
Voldoende overnachtingsmogelijkheden
- Aanbod verhuur faciliteiten

Weakness
- Weinig aanbod voor jongeren
- Informatievoorziening
- Wandel- en fietsroutes
- Inwoners recreëren per maand relatief
weinig
- Inwoners besteden relatief weinig

Opportunity’s
- Groei inwoners omliggende steden
- Sociale media
- Groei toerisme
- Meer vrije tijd
- Toename hardlopers

Threats
- Daling vraag naar recreatie
- Verdrukking natuur door
verstedelijking
- Aanbod recreatie andere gemeenten
- Crisis
- Natuurbescherming ‘pikt’
recreatiegebieden

Toelichting Strengths, Aanbod
- Unieke natuur: Doordat Nieuwkoop unieke natuur heeft trekt dit natuurliefhebbers aan. Er
wordt dan ook veel gebruik gemaakt van wandel- en fietsroutes en ook vogelaars zijn er veel
te vinden.
- Veel recreatiemogelijkheden: In gemeente Nieuwkoop zijn er veel mogelijkheden voor
recreatie. Voor allerlei doelgroepen valt er iets te doen. Zo kunnen cultuurliefhebbers de
musea bezoeken of de dorpskernen bekijken, natuurliefhebbers bezoeken de diverse
natuurgebieden en sporters kunnen hardlopen, fietsen of een watersport beoefenen.
- Overnachtingsmogelijkheden: Er zijn diverse mogelijkheden om in of nabij Nieuwkoop te
overnachten. Hierbij kan gedacht worden aan bed & breakfasts een hotel of een camping.
- Zonering: Driekwart van de Nieuwkoopse plassen is toegankelijk voor recreatie en een kwart
is totaal vrijgesteld van recreatie (Broek & Welle, 2012). Met zowel recreatie als natuur
wordt dus rekening gehouden in het gebied.
- Relatief dicht bij grote steden: Doordat het gebied dicht bij grote steden ligt, kunnen
inwoners makkelijker naar Nieuwkoop komen, dit is positief.
Toelichting Weakness, Aanbod
- Geen mogelijkheid tot spenden: Recreanten hebben weinig mogelijkheden om veel geld uit
te geven binnen de gemeente. Zij zullen geld uitgeven aan bijvoorbeeld een lunch, het huren
van een boot of de entree van een museum.
- Parkeerplaatsen: De aanwezige parkeerplaatsen zijn of snel bezet of te ver gelegen van de
bestemming. Er is momenteel een parkeerplaats aanwezig waar recreanten de auto kwijt
kunnen, echter is deze een stuk lopen van de meeste recreatieve voorzieningen. De
recreanten krijgen hierdoor het idee dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en blijven weg.
- Geen centrale digitale informatie: Er is een centrale website waar alle gegevens over
recreatie in Nieuwkoop op aanwezig zijn. Een app zou aan deze website kunnen worden
toegevoegd, dit geeft nog meer mogelijkheden voor geïnteresseerden.
- Nieuwkoopse plassen deels afgesloten: Doordat een deel van de Nieuwkoopse Plassen is
afgesloten, kunnen recreanten hier niet naar toe, dit zorgt dus voor een kleiner oppervlak
voor recreatie.
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-

Recreatie voorzieningen liggen verspreid: De recreatieve voorzieningen worden minder snel
bereikt dan wanneer ze bij elkaar liggen.

Toelichting Strength, Vraag
- Veel aanbod ouderen: Ouderen zijn erg tevreden met het recreatiegebied. Zij maken er veel
gebruik van, vooral voor het wandelen en fietsen.
- Voldoende recreatieve mogelijkheden: Inwoners van Nieuwkoop zijn tevreden met de
recreatieve mogelijkheden.
- Kwaliteit recreatieve voorzieningen: De kwaliteit van recreatieve voorzieningen als
wandelpaden, fietspaden, steigers e.d. wordt als goed beschouwd.
- Voldoende overnachtingsmogelijkheden: Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden in
gemeente Nieuwkoop, er is ook geen vraag naar meer.
- Aanbod verhuur faciliteiten: Het aanbod van verhuur van bijvoorbeeld boten is voldoende.
Toelichting Weakness, Vraag
- Weinig aanbod voor jongeren: Jongeren zijn minder betrokken bij het gebied dan ouderen.
Dit komt o.a. doordat zij eerder recreëren in eigen gemeente. Jongeren zullen dus weinig
besteden in gemeente Nieuwkoop.
- Informatievoorziening: Er is voor mensen buiten Nieuwkoop te weinig informatie
beschikbaar over het gebied. Hierdoor weten deze mensen niet wat er te doen is.
- Wandel- en fietsroutes: Er is vraag naar meer wandel- en fietsroutes door inwoners uit
andere gemeenten.
- Inwoners recreëren per maand relatief weinig: Inwoners van Nieuwkoop gaan wel recreëren
in de gemeente maar niet vaak.
- Inwoners besteden relatief weinig: Gemiddeld 52% geeft tot de 20 euro aan geld uit tijdens
het recreëren.
Toelichting Opportunity’s
- Sociale media: Sociale media is momenteel erg populair. Door gebruik te maken van deze
communicatie vorm (bijvoorbeeld Facebook of een website), kan het gebied snel bekend
gemaakt worden. Op de Facebook of webpagina kan informatie worden geplaatst en het
gebied worden gepromoot. Gebruikers kunnen informatie makkelijk doorgeven aan anderen.
Zo verspreid informatie zich snel en zal het gebied eerder bezoekers trekken.
- Groei toerisme: Doordat de toerismesector groeit(mond. med. Deelder, 10-09-2012) is de
kans groot dat ook het aantal toeristen dat naar Nieuwkoop komt zal stijgen. Dit is positief
voor de gemeente en biedt kansen om de economie te versterken.
- Groei omliggende steden: De steden rondom Nieuwkoop hebben niet een opvallende hoge
stijgingslijn (CBS.nl). De grote steden als Leiden groeien echter wel. De vraag naar rust en
recreatie in natuurgebieden zou dus ook kunnen toenemen. Nieuwkoop biedt dit aan, hier
liggen dus kansen.
- Meer tijd te besteden: Mensen hebben tegenwoordig steeds meer vrije tijd en dus meer tijd
om te recreëren. De gemeente kan mensen makkelijker trekken in Nieuwkoop te komen
recreëren, daarmee groeit de kans dat men geld gaat uitgeven in Nieuwkoop.
- Toename hardlopers: Het aantal hardlopers neemt over geheel Nederland
toe(kennispleinvrijetijd.nl), dit betekent dat het gebied ook meer hardlopers zou kunnen
gaan ontvangen.
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Toelichting Threats
- Daling recreatie: De tijdbesteding van Nederlanders aan dagtochten is afgenomen (CBS.nl).
Voornamelijk op het gebied van sportieve recreatie, vormen als wandelen, fietsen en
hardlopen is een daling te zien. Het bezoek van attracties en recreatief winkelen zijn wel
toegenomen, maar dit is minder van toepassing op Nieuwkoop. De kans dat het aantal
recreanten in Nieuwkoop zal dalen is hiermee groot.
- Sociale media: Doordat de sociale media erg populair is brengen mensen die anders
misschien gingen recreëren, tijd door achter de computer. Ze gaan sneller thuis ontspannen
dan dat ze het huis verlaten en elders gaan recreëren. Dit kan nadelig zijn voor gemeente
Nieuwkoop.
- Aanbod recreatie andere gemeenten: Doordat andere gemeenten vaak ook veel te bieden
hebben op het gebied van recreatie, zullen ze of in eigen gemeente blijven of ook naar
andere gemeentes trekken. De kans dat men naar Nieuwkoop komt is hierdoor klein.
- Crisis: Door de crisis geven mensen minder snel geld uit tijdens het recreëren.
- Natuurbescherming ‘pikt’ recreatiegebieden: Er is steeds minder ruimte voor natuur.
Natuurorganisaties proberen daarom de natuur zoveel mogelijk te beschermen. Er kan
meestal wel gerecreëerd worden in deze gebieden, maar het levert meestal geen geld op
voor de gemeente.
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6.2 SWOT confrontation matrix
Tabel 6.3: Confrontation matrix aanbod
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Tabel 6.4: Confrontation matrix vraag
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6.3 Strategische opties
De strategische opties zijn gericht op de mogelijkheid om de gemeente te helpen een plan te
ontwikkelen en zich op recreatief gebied te versterken. De opties zijn tot stand gekomen door twee
belangrijke en naar voren komende punten aan elkaar te koppelen. Het gaat hierbij om de
koppelingen sterktes-kansen, sterktes-bedreigingen, zwaktes-kansen en zwaktes-bedreigingen. Aan
de hand van deze koppelingen is een strategische optie bedacht. De opties voor sterktes-kansen zal
veelal positief zijn, beide kanten zijn namelijk positief voor de gemeente. De opties voor zwaktebedreigingen zal veelal negatief zijn en zal er voor een oplossende of verbeterende strategie gekozen
worden. De strategische opties zijn net als de SWOT-analyse en de confrontatiematrix onderverdeeld
in aanbod en vraag. De tabellen(tabel 6.5 en 6.6) staan op de volgende pagina.
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Strategische opties aanbod kant
Tabel 6.5: Strategische opties aanbod zijde
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Strategische opties vraag kant
Tabel 6.6: Strategische opties vraag zijde

Veel aanbod
voor ouderen
Voldoende
recreatie

1

2

3

4

sterktes

mogelijkheden
Kwaliteit
recreatieve
voorzieningen
Ovenachtingsm
ogelijkheden
Aanbod
verhuur
facilliteiten
Weinig aanbod
voor jongeren
Informatievoorz
iening

Zwaktes

Wandel- en
fietspaden
Inwoners
recreëeren per
maand relatief
weinig
Inwoners
besteden
relatief weinig
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Natuurbescherming 'pikt' recreatiegebieden

Crisis

Aanbod recreatie andere gemeenten

Verdrukking natuur door verstedelijking

Daling vraag naar recreatie

Toename hardlopers

Bedreigingen

Meer vrije tijd

Groei toerisme

Vraag

Sociale media aandacht

Groei inwoners omliggende steden

Kansen

Toelichting strategische opties aanbod kant
1. Benutten
Als er zowel sprake is van een groei van het toerisme en er is een aanbod in
overnachtingsmogelijkheden dan dient deze benut te worden. Uit toerisme kan veel geld gehaald
worden.
2. Voorkomen
Als er sprake is van een mooie natuur dan is dat een sterkte voor het toerisme en de recreatie, wordt
door verstedelijking deze natuur verdrukt dan is dat negatief voor de toekomstige ontwikkelingen in
het toerisme en de recreatie.
3. Uitbreiden
Wanneer sprake is van een groei van het toerisme dan dienen er mogelijkheden gecreëerd te worden
waar groepen mensen hun geld kunnen besteden. Bovendien gaan door de crisis Nederlanders
eerder in eigen land op vakantie. Dit zou ook in Nieuwkoop kunnen zijn.
4. Samenbrengen
Als er een goed aanbod van duidelijke digitale informatievoorziening is in andere gemeentes dan is
het de bedoeling dat de gemeente Nieuwkoop kan concurreren met deze gemeentes. Een positieve
stap in die richting is het verbeteren van de digitale informatievoorziening van Nieuwkoop. Wanneer
er enkele duidelijke websites met alle benodigde gegevens en relevante links aanwezig zijn, zal de
informatie makkelijker bij recreanten terecht komen. Dit vergroot de duidelijkheid en
overzichtelijkheid voor de afzetmarkt.

Toelichting strategische opties vraag kant
1. Versterken
De kwaliteit van de aanwezige voorzieningen vind men hoog. Tevens is er een groei van het toerisme.
Deze twee gegevens samen zijn erg positief. Wanneer de kwaliteit versterkt wordt, is de kans groot
dat er meer toeristen naar het gebied toekomen.
2. Behouden
Er zijn voldoende overnachtingsmogelijkheden. Het probleem is echter dat er momenteel een
economische crisis is. Dit houdt in dat mensen minder snel een overnachting zullen boeken. Het doel
is nu om het huidige aanbod te behouden zodat, wanneer de crisis voorbij is, Nieuwkoop klaars is
voor toeristen.
3. Verbeteren
De informatie voorziening over Nieuwkoop is een zwak punt, maar het feit dat er veel gebruik wordt
gemaakt van sociale media is een kans. Door sociale media toe te passen als informatiebron, kan de
informatievoorziening worden verbeterd.
4. Uitbreiden
In de gemeente Nieuwkoop is het aanbod voor jongeren laag. In omliggende steden is er wel
voldoende aanbod. Hierdoor blijven jongeren weg. Wanneer het aanbod voor de jongeren wordt
uitgebreid is de kans groter dat zij naar Nieuwkoop zullen komen.
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7. Visie
Uit het marktonderzoek zijn verschillende conclusies getrokken. Uit deze conclusies zijn enkele visies
opgesteld, welke kunnen zorgen voor completere, beter gewaardeerde recreatievoorzieningen. Uit
deze recreatievoorzieningen kunnen meer inkomsten worden gegenereerd en kunnen toeristen zich
meerdaags vermaken. Door dit meerdaags vermaak zullen de toeristen op zoek gaan naar een
overnachtingsmogelijkheid.
De eerste visie komt voort uit opmerkingen van de inwoners van Nieuwkoop, de belangrijkste
doelgroep recreanten. Zij missen betaalbare en bereikbare recreatie op en rond het water. In
samenwerking met verschillende ondernemers moet dit te realiseren zijn. Zo kunnen er meer
verhuurfaciliteiten worden gestart met betaalbare bootverhuur. Ook is er vraag naar meer
horecavoorzieningen voor zowel jongeren als ouderen. Een horecalocatie aan de plassen zou dus
direct meerdere problemen oplossen, namelijk de vraag naar recreatie aan het water en de vraag
naar horecavoorzieningen. Zeker in combinatie met wellicht speciale avonden voor jongeren (denk
aan de waterskihut in Hoek van Holland) (dewaterskihut.nl) kan dit zeer goed gaan werken.
Ook het verhuur van kano’s is een optie. Deze zijn goedkoop in de aanschaf en verstoren de gebieden
niet, door dat zij geen motor hebben.
De tweede visie komt voort uit de vraag naar rustige en veilige wandelpaden. Dit moet makkelijk te
realiseren zijn door wat meer zonering toe te passen. Laat de doorgaande wandelpaden waar ze zijn,
maar leg bijvoorbeeld wandelpaden aan dieper de natuurgebieden in. Hier mag dan niet gefietst
worden maar uitsluitend gewandeld. Dit is toepasbaar in natuurgebieden omdat wandelpaden voor
veel minder verstoring zorgen dan fietspaden. Ook is het een optie om wandelpaden tussen de
gemeentes aan te leggen. Zo kan er van de ene naar de andere gemeente gewandeld worden langs
de mooiste plekjes. Ditzelfde geld voor de aanleg van extra fietspaden.
De derde visie komt voort uit de opmerkingen dat er voor jongeren tot nog toe erg weinig te doen is.
Aangezien er veel vraag was naar mountainbikepaden is dit wellicht een goede oplossing. Deze
paden zijn goedkoop aan te leggen en kunnen vaak worden onderhouden door vrijwilligers van
mountainbike verenigingen. Het enige wat deze verenigingen vaak nodig hebben zijn ontheffingen en
vergunningen om de paden aan te leggen en te onderhouden. Zeker wanneer hier ook mee
geadverteerd word op internet en bijvoorbeeld in een routegids als die van de ANWB
(webwinkel.anwb.nl), kan dit zorgen voor extra recreanten vanuit het hele land.
Eventuele extra voorzieningen zoals een paintball-locatie kunnen worden overwogen. Ook deze zijn
erg goedkoop op te starten en kunnen verschillende doelgroepen van zowel binnen als buiten de
gemeente aanspreken.
Om ervoor te zorgen dat recreanten van buiten de gemeente meerdaags verblijven in Nieuwkoop,
zijn enkele veranderingen nodig. Allereerst dient het voorzieningenaanbod uitgebreid te worden, iets
wat met bovenstaande punten al behoorlijk is gebeurd. Verder zullen de huidige
overnachtingsmogelijkheden beter bekend moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door het opstarten
van een algemene Nieuwkoop-site met daarop duidelijk aangegeven alle voorzieningen,
overnachtingsmogelijkheden, prijzen en beschikbaarheid. Of door het aanbieden van de
verschillende hotels, bed en breakfasts en campings op nationale en internationale sites en
reisbureaus. Een andere makkelijke methode is het makkelijker maken van het starten van een bed
en breakfast, hier was vraag naar maar vergunningen werden niet verstrekt.
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Een goede manier om de gemeente Nieuwkoop met Bodegraven- Reeuwijk te verbinden, is het
aanbieden van arrangementen. Hierbij gaat het om dagtochten waarbij met de fiets van BodegravenReeuwijk naar Nieuwkoop gereden kan worden. Deze fietstocht kan dan gecombineerd worden met
een wandeling, museum bezoek, varen, bezoek aan een horecagelegenheid of een andere activiteit.
Het zou een optie kunnen zijn om de fiets te huren in Bodegraven en deze weer in te leveren in
Nieuwkoop. Zo is het voor de mensen die een slechtere conditie hebben ook mogelijk om een
fietsarrangement te nemen. Hierbij kan er worden terug gereisd met het openbaar vervoer.
Een goede openbaarvervoer verbinding is ook een optie. Daar een verbinding tussen de twee
gemeentes te realiseren is, is het voor recreanten makkelijker om van beide gebieden gebruik te
maken. Een streekbus laten rijden is hierbij het beste idee. Deze is onafhankelijk van de grote
openbaarvervoermaatschappijen zoals Connexxion en Veolia. De streekbus is hierbij in handen van
de gemeentes en kan op vaste tijden rijden in het hoogseizoen. Door informatie te verstrekken via de
site van het VVV wordt hier gelijk bekendheid aan gegeven.
Om bekendheid te geven aan de activiteiten en de mogelijkheden is het belangrijk om informatie te
verstrekken over de voorzieningen. Zorg voor een duidelijke attractieve internetsite, eventueel
aangevuld met sociale media. Hiernaast kan het lonen door recreatieve voorzieningen te publiceren
in dagjes-uit gidsen zoals die van de ANWB.
De internetsite kan gerealiseerd worden door middel van een portal. Hierop wordt duidelijk
aangegeven welke activiteiten er in de gemeente te doen zijn en waar er informatie over deze
activiteiten gevonden kan worden. Op deze manier hoeft men niet alle verschillende sites af te
zoeken naar de informatie. Zij worden op het portal door middel van links doorverwezen naar de
desbetreffende site. De sociale media die gebruikt kan worden is bijvoorbeeld Facebook. Zo kan men
op de hoogte worden gehouden van recente nieuwtjes en activiteiten.
Als er gekeken wordt naar verbinding tussen de twee gebieden, dan zijn er een aantal dingen die
gerealiseerd moeten worden om tot een goede basis van de verbinding te komen.
Uit de enquête onder de inwoners van de gemeente Nieuwkoop blijkt dat men vindt dat er over het
algemeen voldoende overnachtingsmogelijkheden zijn. Een klein percentage vindt dat dit er alleen
niet genoeg zijn om toeristen langer vast te houden. Hierbij wordt genoemd dat hotels en pensions
ontbreken. Ook wordt er gezegd dat men vindt dat de plassen te ontoegankelijk zijn, omdat er meer
verboden dan geboden zijn. Dit is tevens nadelig voor het langer vasthouden van toeristen. Als laatst
wordt er genoemd dat er te weinig voorzieningen zijn voor langdurige recreatie.
Om de gebieden te verbinden is het belangrijk dat er meer mensen naar het gebied komen zodat de
verbinding daadwerkelijk kans heeft om te worden gebruikt. Daarom zouden allereerst de
overnachtingsmogelijkheden moeten worden verbeterd in combinatie met meer voorzieningen voor
recreatie en minder verboden op de plassen. Zo is er een goede basis voor een verbinding.
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8. Discussie
In dit hoofdstuk wordt dit verslag en de behaalde resultaten vanuit een ander oogpunt bekeken en
worden de behaalde resultaten en het advies kritisch tegen het licht gehouden. Ook worden er
aanbevelingen gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek of werkzaamheden naar aanleiding van
dit verslag.
De aanbevelingen die gegeven worden om de gemeente Nieuwkoop te ontwikkelen zijn gebaseerd
op feiten en kennis die verworven zijn aan de hand van de afgenomen enquêtes. Ondanks dat deze
met grote zorg zijn afgenomen kunnen hier onderstaande kanttekeningen bij geplaatst worden.
Bij het afnemen van de enquêtes bij de inwoners van de gemeente Nieuwkoop is gebruik gemaakt
van het online burgerpanel. De verkregen gegevens zijn op een betrouwbare manier verwerkt
waardoor er cijfers naar voren zijn gekomen waarmee een tweede stap in het project kon worden
gezet. Echter is het bij het burgerpanel het geval dat de mensen die hier aan meedoen begaan zijn
met de gemeente en zich graag hard maken voor ontwikkelingen. De kans dat deze mensen buiten
recreëren is hierdoor aanzienlijk groter dan mensen die niet in het burgerpanel zitten. Iemand die
niet of nauwelijks in het gebied recreëert en zich minder interesseert voor de gebeurtenissen, zal zich
niet inschrijven voor het online panel.
Vanwege bovenstaande feiten worden de uitslagen van de enquête beïnvloed en is het
betrouwbaarheidsinterval niet kloppend. Hierdoor kunnen de uitgekomen waarden, bij een herhaling
van het onderzoek, anders zijn als er buiten het burgerpanel enquêtes worden afgenomen.
Een tweede discussiepunt betreft de interviews die bij mensen uit aangrenzende gemeentes zijn
afgenomen, met de vraag of ze recreëren in de gemeente Nieuwkoop. Het betrof mensen uit de
gemeente Alphen aan den Rijn, Woerden, Uithoorn en Aalsmeer. Hierbij moet worden opgemerkt
dat er in Aalsmeer minder mensen zijn geïnterviewd dan in Alphen aan den Rijn en Woerden. Dit
heeft de uitslagen van de interviews en daarmee ook het advies beïnvloed doordat de percentages in
feite niet aan elkaar gewaagd waren.
Ook zijn er geen inwoners uit de Randstad ondervraagd en ook geen allochtone mensen. Het is een
feit dat er weinig tot geen allochtone mensen recreëren in de gemeente Nieuwkoop. De vraag
waarom zij dit niet doen is niet meegenomen in het onderzoek. Als dit wel was gedaan dan was er
hoogstwaarschijnlijk een ander advies voortgekomen uit het onderzoek.
Tijdens het literatuuronderzoek is er geen onderzoek gedaan naar vergelijkbare gebieden, in de zin
van hoe men daar recreëert en in welke aantallen recreanten dergelijke gebieden bezoeken. Ook is
er niet gekeken naar hoe ondernemers samenwerken en met elkaar communiceren om tot een
betere marktwerking te komen. Dit had als voorbeeld of als leidraad kunnen dienen voor het
schrijven van dit verslag. Dit is niet gedaan omdat het niet in het kader van de opdracht viel. Wel zou
deze onderzoeksvraag meegenomen kunnen worden in een eventueel vervolgonderzoek.
Bij het schrijven van het advies is geen mening gevraagd van ondernemers uit het gebied. De
voorstellen zijn niet met hun overlegd en hun ideeën en opvatting zijn daar dus niet bij
meegenomen. Ondernemers benaderen zou een vervolg kunnen zijn van dit project. Hierbij is het
belangrijk dat zij initiatief tonen om te spreken met de onderzoekers en met andere ondernemers.
Dit vergroot de kans op slagen.
Het laatste discussiepunt, betreft het feit dat het adviesrapport is geschreven van achter de
computer. Door een druk programma van de studenten is het niet mogelijk geweest de betreffende
gebieden te bezoeken en ter plekke te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een verbinding.
Daarom moeten de voorbeelden die genoemd zijn in het advies worden gecontroleerd door een
inventarisatie in het gebied zelf om de mogelijkheden te controleren op uitvoerbaarheid.
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9. Conclusie
Voor dit onderzoek zijn twee categorieën personen geënquêteerd; personen wonend in Nieuwkoop
en personen wonend in aangrenzende gemeenten.
In Nieuwkoop zijn 467 personen benaderd waarvan er 313 de enquête hebben ingevuld. Hieronder
staan de belangrijkste uitkomsten van de enquêtes opgesomd.


De meeste inwoners van Nieuwkoop maken gebruik van verschillende recreatieve
voorzieningen in het gebied.



De meeste inwoners recreëren vanwege de natuur en het landschap. Dit omvat onder
andere fietsen, wandelen en varen in het gebied.



Van de sportieve recreatiemogelijkheden word maar weinig gebruik gemaakt.



Het gebied is vooral interessant voor 55+ers en er is voor jongeren weinig tot niets te doen.



Voor jongeren is vooral vraag naar actieve en uitdagende recreatie als een paintball-locatie,
mountainbikepaden maar ook naar meer horeca/uitgaansgelegenheden.



Rustige en veilige wandelpaden ontbreken. Verschillende gebruikersdoelgroepen lopen door
elkaar heen.



Een groot deel geeft tijdens het recreëren tussen de 5 en 20 euro uit.



Voor arrangementen (bijvoorbeeld aangeboden door de VVV) is weinig interesse.



35% van de inwoners vind dat het aanbod te beperkt is voor mensen om langer in de
gemeente te verblijven.

Uit de omliggende gemeenten Alphen a/d Rijn, Woerden, Uithoorn en Aalsmeer zijn in totaal 248
mensen geïnterviewd. Hieruit kwam voornamelijk naar voren dat mensen buiten de gemeente
Nieuwkoop niet goed op de hoogte zijn van wat er zoal te doen is in de gemeente. De mensen die
wel in de gemeente Nieuwkoop komen om te recreëren misten voornamelijk wandel- en
fietsroutes. Aangezien deze er wel zijn kan dit liggen aan een tekortschietende
informatievoorziening.
Door dit verslag kan er antwoord gegeven worden op de geformuleerde deelvragen: De deelvragen
en de antwoorden zijn:
-

-

Wat zijn de wensen en behoeften van recreanten en toeristen binnen en buiten de
gemeente Nieuwkoop?
Meer en betere recreatie die betaalbaar is.
Wat is de aanleiding voor recreanten en toeristen om naar gemeente Nieuwkoop te komen?
Recreatie in en rondom de Nieuwkoopse Plassen.
Waar komen de meeste recreanten en toeristen vandaan?
Voornamelijk uit de gemeente Nieuwkoop.
Zijn de recreatieve gebieden bekend bij de mensen buiten de gemeente Nieuwkoop?
Ja. Echter weten de mensen uit omliggende gemeenten niet goed welke recreatieve
activiteiten er te doen zijn in de gemeente.
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Is er behoefte aan verbetering van de huidige recreatieve gebieden?
Ja, met name door de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Zij willen graag meer en
betaalbare recreatie.
Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden voor het versterken van de verbinding tussen
de gebieden van de gemeentes?
Meer (betaalbare) recreatie, meer wandel- en fietsroutes, meer activiteiten voor jongeren,
meer overnachtingsmogelijkheden, meer arrangementen ontwikkelen, meer en betere
marketing in de vorm van aandacht in de (sociale) media, toegankelijker maken van de
plassen, betere verbindingen voor het openbaar vervoer.
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10. Aanbevelingen
De aanbevelingen die in dit rapport voorgesteld worden, hebben voornamelijk te maken met het
bekend maken van de activiteiten die er in Nieuwkoop te doen zijn. Aangezien vandaag de dag
steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale media, is het van belang dat gemeente Nieuwkoop
hierin mee gaat. Hieronder volgen drie manieren waarop de recreatieve mogelijkheden in
Nieuwkoop bekend gemaakt kunnen worden.
App ontwikkeling
De nog te ontwikkelen Nieuwkoopseplassen-app moet een overzicht bevatten van de
accommodaties en activiteiten in de buurt. Daar kan vervolgens navigatie aan worden gekoppeld.
Tevens zouden er categorieën kunnen worden aangemaakt zoals: chilling, adventure, culture
enzovoort. De termen kunnen het best in het Engels worden genoemd zodat het voor toeristen ook
duidelijk is. De internetsite van de VVV kan er aan worden gekoppeld, ook kan er met QR codes
worden doorgelinkt naar de site.
Er zou een Facebook pagina kunnen worden aangemaakt waarop mensen foto’s kunnen plaatsen van
hun activiteiten. Ook kunnen polls worden gehouden onder de jeugd. Bijvoorbeeld: Wat vindt u van
Nieuwkoop? Daarnaast kan men via deze weg op de hoogte worden gehouden over recente
nieuwtjes en activiteiten
Doelgroepgericht adverteren
Op internetsites en fora kan een banner geplaatst worden met een pakkende tekst en afbeeldingen
van de Nieuwkoopse plassen. Daarbij moet het duidelijk zijn waarom het een uniek gebied is.
Bijvoorbeeld:
Kanoën
www.kanoweb.nl
www.nkb.nl
www.kanoverhuur-nederland.nl
Zeilen
www.zeilen.nl
http://www.recreatief.nl/trips/zeilen/
http://zeilen.startpagina.nl/
http://www.ijszeilen.nl/DN_Nederland/Startpagina.html (ijszeilen)
Vissen
www.roofvisnet.nl
www.roofvisforum.nl
http://www.karperwereld.nl/board/
Inspelen op de actualiteit
De gemeente kan inspelen op de actualiteit doormiddel van reclameboodschappen in de
natuurkrant, middels sociale media enzovoort. Dit kan worden gekoppeld aan andere activiteiten
zoals ijszeilen en horeca. Daarnaast kunnen er tochten worden gemaakt met als tussenstops bij de
horecatenten.
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