
 
 

 

 

 

 

  

 

Leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling van 

een kleine stad: casus Harlingen 

Een onderzoek naar de voorwaarden voor de optimale ontwikkelingsstrategie 

voor een leisure-retail waterfront van een kleine Nederlandse stad 

Odette Verheij MSc 

 

Masterthesis Planologie 

Radboud Universiteit Nijmegen 

 

17 februari 2012 



 
 

 

Leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een 

kleine stad: casus Harlingen  

 

Een onderzoek naar de voorwaarden voor de optimale 

ontwikkelingsstrategie voor een leisure-retail waterfront van een 

kleine Nederlandse stad

Naam: Odette Verheij MSc 
Student nummer: s4086201 
Contact: odetteverheij@hotmail.com 
 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Faculteit der Managementwetenschappen 
Master Planologie (duaal) 
 
Cursus: Masterthesis Planologie 
Cursuscode: MTHPLAN 
 
Begeleiding: 
Boiten Raadgevende Ingenieurs B.V., Arnhem 
Ir. Bastiaan Harbers 
 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Dr. Tamy Stav 
 
Datum: 17 februari 2012 
Versie: Definitieve versie 

mailto:odetteverheij@hotmail.com


II 
 

Overzicht van tabellen 

 

Tabellen in de tekst 

Tabel 1   Schema succesvoorwaarden leisure-retail waterfront herontwikkeling  p. 21 

Tabel 2   Ontwikkelen vraag- en aanbodkant leisure     p. 45 

Tabel 3  SWOT-analyse Harlingen t.b.v. herontwikkeling Willemshaven/ 

  Westerzeedijkgebied       p. 82 

Tabel 4   Succesvoorwaarden voor een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van   p. 110 

  een kleine stad 

 

Tabellen in de bijlagen 

Tabel I   De leisure en entertainment waarde van het Rotterdamse waterfront  p. i 

Tabel II   Oude en nieuwe megaprojecten      p. iii 

Tabel III   Termen en eigenschappen in stedelijke ontwikkelingsprojecten  p. iii 

Tabel IV   Categorieën van leisure        p. iii 

Tabel V   De vier generaties van leisurevoorzieningen     p. iv 

Tabel VI   Aandeel van de markt van leisurevoorzieningen    p. iv 

Tabel VII  Functiesynergie van leisure: kernelementen en ondersteunende elementen p. viii 

Tabel VIII  Aantrekkingskracht leisurevoorzieningen naar functie   p. ix 

Tabel IX   Leisure-retail concepten       p. ix 

Tabel X  Informanten expertmeetings en afkortingen    p. xxxii 

Tabel XI  Inkomens in Harlingen (2005-2007)     p. xxxiii 

Tabel XII  Visie op toeristisch-recreatieve aspecten ‘Beleidsplan Toerisme & Recreatie’ p. xxxix 

Tabel XIII  Analyse overnachtingmogelijkheden in Harlingen    p. xliv 

Tabel XIV Bezettingsgraad Harlingse hotels 2007     p. xlv 

Tabel XV  Aantal overnachtingen per categorie verblijfsrecreatie (2004-2008)  p. xlv 

Tabel XVI  Analyse overnachtingmogelijkheden in de omgeving van Harlingen  p. xlvi 

Tabel XVII Aantal bezoekers Harlingse musea      p. xlviii 

Tabel XVIII  Aantal bezoekers Harlingse Evenementen (2006-2008)   p. xlix 

Tabel XIX  Demografische aspecten respondenten (N = 86)    p. liii 

Tabel XX  Vakantie- en bezoekgedrag (N = 86)     p. liv 

Tabel XXI  Positieve aspecten van Harlingen (N = 30)     p. lv 

Tabel XXII  Redenen om Harlingen niet te bezoeken (N = 71)    p .lv 

Tabel XXIII  Aspecten die respondenten mooi vinden aan een waterfront (N = 80)  p. lv 

Tabel XXIV  Aantallen en voorkeur voor voorzieningen/aspecten (N = 86)   p. lvi 

Tabel XXV  Beschrijvende statistieken van belangrijke aspecten tijdens een dagje uit   

  of vakantie (N = 86)       p. lvii 

Tabel XXVI  One-sample t-toets belangaspecten waterfrontlocatie (N = 86)  p. lvii 

Tabel XXVII  Pearson’s correlatiematrix belangaspecten     p. lviii 

Tabel XXVIII  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en waar men op vakantie gaat   

  (N = 80)         p. lix 

Tabel XXIX  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en locatie van de afgenomen   

  vragenlijst (N = 86)       p. lxii 

Tabel XXX  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en gezinssamenstelling (N = 86) p. lxiv 

Tabel XXXI  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en opleidingsniveau (N = 86) p. lxviii 

Tabel XXXII  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en geslacht (N = 86)  p. lxxi 

Tabel XXXIII  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en leeftijdscategorie (N = 86) p. lxxiii 

Tabel XXXIV  ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en werksituatie (N = 86)  p. lxxv 



 

III 
 

Tabel XXXV  Voorkeur voor verblijfsmogelijkheden (N = 86)    p. lxxviii 

Tabel XXXVI  Voorkeur voor winkeltypes      p. lxxix 

 

Overzicht van figuren 

 

Figuren in de tekst 

Figuur 1   Conceptueel model       p. 52 

Figuur 2  Locatie Harlingen, Friesland, Nederland     p. 69 

Figuur 3   Satellietbeeld Harlingen met planlocaties     p. 71 

Figuur 4  Schetsontwerp Willemskade      p. 116 

Figuur 5  Profiel Westerzeedijkgebied afhankelijk van de vrijwaringszone  p. 116 

 

Figuren in de bijlagen 
Figuur I   De relatie tussen NEP, NUP en UDP      p. ii 

Figuur II   De domeinen van  belevenis      p. iv 

Figuur III Onderzoeksmodel       p. xxxii 

Figuur IV Strategisch eigendomskaart plangebied      p. xxxiv 

Figuur V  Omvang plangebied       p. xxxv 

Figuur VI  Geplande functies in het plangebied     p. xl 

Figuur VII  Schets van woningbouw aan de Willemshaven (OCW, 2009)   p. xli 

Figuren VIII/IX Sfeerbeelden van een herontwikkelde Willemshaven    p. xli  

Figuur X  Het geplande recreatiepark (met scoutinggebouw, pitch & putt,    

  avonturenpark en parkeren)      p. xlii 

Figuur XI  Schets conferentieruimte       p. xliii 

Figuur XII  Overblijfselen van de replica van de Prins Willim liggende in de Willemshaven p. xliii 

Figuur XIII  Ontwerp WaddenDoe Centrum      p. xliii 

 

Overzicht van kaders 

 

Kaders in de tekst 

Kader 1   Het exportmodel van Baltimore      p. 10 

Kader 2   De waterfrontherontwikkeling van Barcelona    p. 24  

Kader 3   De waterfrontherontwikkeling van Rotterdam    p. 25 

Kader 4  Functiesynergie        p. 92 

 

Kaders in de bijlagen 

Kader I   Demografische ontwikkelingen en leisure     p. v 

Kader II   Economische ontwikkelingen en leisure     p. vi  

Kader III  Sociaal-culturele ontwikkelingen en leisure     p. vi 

Kader IV  Politiek-bestuurlijke, EU- en internationale ontwikkelingen en leisure  p. vii 

Kader V   Product- en technologische ontwikkelingen en leisure   p. viii 

Kader VI  Voorgaande plannen voor het plangebied     p. xl 

 

Overzicht van foto’s 

 

Foto 1 & 2 ‘Water’ als kenmerk van Harlingen      p. 70 

Foto 3  De Willemshaven                                p. 71 



 

IV 
 

Foto 4   De Willemskade        p. 71 

Foto 5  Loodsen Willemskade       p. 71 

Foto 6   Westerzeedijkgebied vanaf de dijk             p. 72 

Foto 7   Zicht op Willemshaven vanaf Westerzeedijk                    p. 72 

Foto 8  Bebouwing in scharnier Willemshaven/Westerzeedijk   p. 72 

Fotocollage  Harlingen        p. xxxvi 

Fotocollage  Willemshaven        p. xxxvii 

Fotocollage  Westerzeedijkgebied       p. xxxviii 

 

 

  



 

V 
 

Overzicht van definities 

 

Citymarketing  

Een proces om een stedelijke ruimte zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van 

geselecteerde doelgroepen ten einde permanente stimulansen te scheppen voor sociale en 

economische functies en activiteiten van het betreffende gebied (Voogd, 2001, p. 43). 

Guggenheim-effect 

Het ontwerp van het gebouw beïnvloedt de verdere ontwikkeling en het imago van de stad (Smith & 

Von Krogh Strand, 2011). Het begrip is afgeleid van de invloed die het Guggenheim museum heeft 

gehad op de stad Bilbao. 

Leisure (inclusief retail) 

Een combinatie van allerlei voorzieningen (zowel actief als passief) of activiteiten ten behoeve van de 

besteding van vrije tijd waarbij een grote mate van beleving wordt nagestreefd en de markt verdeeld 

kan worden in de segmenten cultuur (‘exhibitions’& ‘events’), sport, horeca (‘catering’ & 

‘restaurants’), toerisme, recreatie (‘health’/ ‘wellness’, ‘adventure’, ‘attractions’, ‘parks’ & ‘events’), 

(fun)shopping (‘retailentertainment’) en entertainment (‘urban’, ‘family’ & ‘night’) (Eigen definitie 

naar Van Dam (2008) en ZKA Consultants & Planners, 2011). 

Sense of place 

De mate van algemene binding aan een plaats, waarbij het in deze thesis gaat om het affectieve 

aspect, de “place attachment” (naar: Sprakel, 2008, p. 20) en het gevoel dat mensen hebben bij een 

plaats. 

Stedelijke ontwikkelingsprojecten  

Projecten die verwaarloosde industriële en infrastructurele locaties (aan het water) aanpakken om 

een nieuwe ontwikkeling van deze locatie op gang te brengen, toekomstige groei te creëren en 

concurrentie te stimuleren door investeringen, toeristen en bezoekers aan te trekken (Moulaert, 

Rodriguez & Swyngedouw, 2003 in Aerts, 2010). 

Strategische planning 

Strategische ruimtelijke planning is een transformatief en integratief sociaal-ruimtelijk proces 

waarover de overheid de regie voert en waardoor visies, referentiekaders en verantwoording voor 

samenhangende acties en middelen voor uitvoering gegenereerd worden die vorm en kader geven 

aan wat een plek is en kan worden (Albrechts, 2004, p. 74 in Van den Broeck et al., 2010, p. 12). 

Succesvoorwaarden 

Belangrijke voorwaarden die verantwoordelijk zijn voor een succesvolle waterfrontherontwikkeling 

waarbij aan de doelstelling van de ontwikkeling wordt voldaan (in de breedste zin ‘ruimtelijke 

kwaliteit’) (Eigen definitie). 

Urban governance 

De nadruk van urban governance ligt op “facilitating and marketing urban solutions through cross-

sectoral alliances and collaboration, or contracting out, at the expense of assuming a providing and 

distributive role in metropolitan planning and development” (Oakley, 2007b, p. 283). 

Waterfrontherontwikkeling 

De langdurige verbetering van de economische, fysieke, sociale en milieukundige aspecten van een 

aan het water gelegen gebied dat in verval is geraakt (Breen & Rigby, 1994 en Roberts, 2000 in Aerts, 

2010). 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterthesis over de leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad in 

Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de duale masteropleiding 

Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De afgelopen maanden heb ik met veel 

enthousiasme aan het onderzoek gewerkt en veel geleerd over de verschillende facetten van 

wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek ben ik ook werkzaam geweest bij Boiten 

Raadgevende Ingenieurs B.V. te Arnhem en dit onderzoek is dan ook samen met hen tot stand 

gekomen. Hierdoor heb ik de mogelijkheid gekregen diep in de casus te duiken en zoveel mogelijk 

aspecten van het onderwerp te belichten.  

 

Door mijn achtergrond in leisure en toerisme, heb ik affiniteit met deze onderwerpen. Gelukkig is het 

binnen deze masterthesis mogelijk gebleken mijn interesse voor planologie en leisure te combineren.  

De nadruk van dit onderzoek ligt enerzijds op het in kaart brengen van de voorwaarden voor een 

optimale ontwikkelingstrategie voor een leisure-retail waterfront en anderzijds op de daadwerkelijke 

aanbevelingen voortvloeiend uit de ontwikkelingsstrategie. 

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze masterthesis. 

 

Odette Verheij. 

Arnhem, februari 2012. 
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Samenvatting 

 

Voormalige havengebieden beschikken over de kans om een flinke impuls te zijn voor de stedelijke 

ontwikkeling. Romein (2005) suggereert dat waterfrontherontwikkeling met leisure en 

entertainment voor een goede positionering als dynamische en levendige stad kan zorgen in de 

huidige stedelijke economie. Echter zijn er veel steden (grote en kleinere) die hun waterfront nog 

niet optimaal benutten of lange tijd niet benut hebben voor de mogelijkheden van leisure. De 

aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de plannen voor de herontwikkeling van het 

Harlingse waterfront geweest. 

 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Dit onderzoek is specifiek ingegaan op de optimale ontwikkelingsstrategie voor een leisure-retail 

waterfront van een kleine Nederlandse stad. Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van één 

hoofdonderzoeksvraag: Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkelingsstrategie van 

een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad en hoe ziet deze strategie er uit? 

Een verkenning van de literatuur heeft de basis gevormd voor de zes deelvragen welke onderzocht 

hebben waarmee succes meetbaar is, op welke wijze kleine steden verschillen van grote steden, wat 

het belang is van de relatie tussen de bestaande stad en het waterfront, welke actoren betrokken zijn 

en hoe investeerders aangetrokken kunnen worden. 

 

Literatuuronderzoek 

Een uitgebreide theoretische achtergrond vormt de basis van dit onderzoek. Allereerst is gestart met 

de definiëring van succes. Hiervoor is het concept succesfactoren van Franzen et al. (2011) en Hobma 

(2004) gebruikt, waarbij deze theorie enigszins is aangepast en succes wordt bepaald door 

vaststaande kaders in de vorm van achtergrondvariabelen en individueel beïnvloedbare factoren in 

de vorm van noodzakelijke (‘kritieke’) voorwaarden. Naast dit onderscheid is ook onderscheid 

gemaakt tussen de inhoudelijke en de procesmatige kant van waterfrontherontwikkeling. 

Literatuuronderzoek naar waterfrontherontwikkeling in grote steden heeft een aantal 

uitgangspunten opgeleverd welke verder zijn verkend in het empirisch onderzoek. Om succes te 

meten is het concept ruimtelijke kwaliteit geïntroduceerd, welke een gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde omvat (aspecten van succes). Ruimtelijke kwaliteit is de 

parameter van het inhoudelijke succes van de herontwikkeling. Het concept van procesmatige 

integratie is geïntroduceerd om ook de proceskant van succes (en ruimtelijke kwaliteit) meetbaar te 

maken (factoren voor succes).  

 

Vervolgens is onderzoek gedaan naar de achtergrondvariabelen die een rol spelen bij een leisure-

retail waterfrontherontwikkeling. Verandering in economisch en stedelijk beleid hebben de houding 

ten opzichte van waterfrontherontwikkeling veranderd. De heersende politieke ideologie (privatist, 

progressivist, managerialist of populist) is bepalend voor de vormgeving van het proces van 

waterfrontherontwikkeling (het wel/niet betrekken van burgers of het wel/niet hebben van een 

masterplan) en de samenwerkingsvorm die gekozen wordt (joint venture, quasipublieke 

ontwikkelingsorganisatie, waterfrontontwikkelingsraad of speciale, private op winst gerichte 

organisatie). 
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Daarnaast bepalen bredere demografische, economische, sociaal-culturele, politiek-bestuurlijke, 

Europese, internationale, product en technologische ontwikkelingen welke vormen van leisure (en 

retail) kansrijk zijn voor de toekomst en dus van belang kunnen zijn voor de 

waterfrontherontwikkeling van een kleine stad. Deze uitgangspunten hebben de achtergrond 

gevormd van de gebruikte casus. 

 

Methodologie 

Er is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling binnen de opzet van een 

enkelvoudige casestudie. Er is gebruik gemaakt van documentaire analyse, veertien expertmeetings 

in de vorm van semigestructureerde interviews, on-site questionnaires op twee locaties (N = 86) en 

participerende waarneming in de vorm van volledig waarnemer (observatie) of participant. Op deze 

manier is een ‘mixed-methods’ onderzoek ontstaan, gecentreerd rondom de casus Harlingen. 

 

Resultaten 

De empirische data geeft weer dat de ruimtelijke kwaliteit van een waterfront wordt omschreven 

aan hand van een aantal aspecten: uitzicht, het aanzicht vanaf de zee, de beleving van het water, 

passend bij de stad, rust, levendigheid/gezelligheid, bootjes, openheid en openbare toegankelijkheid, 

strand, natuur en ruimte. Dit zijn belangrijke doelen binnen ruimtelijke kwaliteit waar de 

waterfrontherontwikkeling voor moet zorgen.  

 

De onderzoeksdoelgroep weerspiegelde deels de ‘gewenste’ doelgroep voor het Harlingse 

waterfront welke enerzijds een oudere, vergrijzende doelgroep zou moeten zijn en anderzijds de 

families en gezinnen met kinderen, voornamelijk afkomstig uit de provincie Friesland. Aanvullend 

moet Harlingen haar eigen doelgroep creëren, los van een bezoek aan de Waddeneilanden, met 

aandacht voor luxe en comfort. 

 

Empirische data uit de casestudie heeft laten zien dat vooral de sleutelwoorden ‘uniek, karakteristiek 

en passend’ binnen de resultaten veelvuldig naar voren zijn gekomen. Het ging dan niet zozeer om 

alleen iets unieks, maar voornamelijk iets unieks dat passend is bij het karakter van de stad. De 

ontwikkeling moet passen bij Harlingen en ook gerelateerd zijn aan de bestaande stad: laagbouw, 

een open karakter, authenticiteit en een bewuste keuze voor ontwerp en materiaalgebruik.  

 

Het kennismaken met ambachten en industriële aspecten werd als minst belangrijk gezien door 

(potentiële) bezoekers . Ook (grote) watersport leek geen aantrekkelijke optie te zijn voor bezoekers 

en experts. Voornamelijk Harlingse respondenten scoorden hoog op kunst/cultuur en experts 

spraken over het grote belang van cultuurhistorie voor Harlingen. Horeca (aan het water) had de 

voorkeur van de meeste respondenten, echter stelden de experts dat marktruimte voor horeca 

beperkt is. Dezelfde visie hadden zij over retail, echter kan bij beide een uniek, karakteristiek concept 

wel meer kansen bieden. Zowel (potentiële) bezoekers als experts ondersteunen een functiemix, 

waardoor functiesynergie kan ontstaan. 

 

Voor een kleine stad als Harlingen vonden (potentiële) bezoekers en experts een natuurlijke 

uitstraling en openbare ruimte van groot belang. Een wandelroute langs het water is een essentieel 

element van een waterfront om ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Ook ontspannende en  
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rustgevende activiteiten hadden een grotere voorkeur dan actieve opties.  

 

Procesmatig heerst er bestuurlijke onrust, zijn al er veel pogingen tot (plan)ontwikkeling gedaan en is 

het de gemeente Harlingen niet gelukt om voldoende investeringen aan te trekken. Inmiddels heerst 

er wel de visie dat er sprake moet zijn van procesmatige integratie en dat er samenwerking in 

publiekprivate vorm zou moeten komen, waarbij ook lokale ondernemers en burgers betrokken 

kunnen worden. Veel informanten vinden dat de gemeente de trekker moet zijn, maar de gemeente 

Harlingen kijkt hier anders tegenaan. 

 

Conclusies  

Er kan geconcludeerd worden dat van de succesfactoren van grote steden veel uitgangspunten ook 

een rol spelen binnen de leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad. Een aantal 

aspecten is wel specifiek van toepassing op kleine steden: aandacht voor voldoende 

verzorgingsgebied en bestaande voorzieningen in  de stad, groter belang voor openbare 

toegankelijkheid, minder mogelijkheden voor de creatie van een mix aan belevenissen en een 

ontwikkeling die meer bij de identiteit van de kleine stad blijft. Omdat het alleen om een leisure-

retail waterfront gaat, is de beleving van de omgeving en de ruimte wel veel belangrijker en spelen er 

belangen van bestaande leisure en retail ondernemers die toenemende concurrentie zien aankomen.  

 

Het grote, uitbundige karakter wat bij grote steden plaatsvindt, kan niet geprojecteerd worden op 

kleine steden. De belangrijkste succesvoorwaarden (voor zover deze in deze masterthesis onderzocht 

zijn) die zorgen voor ruimtelijke kwaliteit zijn: thematisering gekoppeld aan beleving van het water 

en cultuurhistorie en/of het karakteristieke, unieke karakter van de stad (‘sense of place’), gebruik 

maken van verschillende dimensies van beleving, voor zowel de lokale bevolking als toeristen, sterke 

functiesynergie, retail ondergeschikt , voldoende verzorgingsgebied, goede exploitatie en beheer, 

grote rol voor burgers (maar gemeente is trekker), openbare ruimte, promotie, ‘club’ samenwerking, 

vroege aanleg infrastructuur door gemeente, fasering maar met integrale ontwikkelingsvisie 

(subdivision planning), snelle procedures en het creëren van werkgelegenheid. 

 

Ten slotte is op basis van de conclusies van het onderzoek de strategie voor Harlingen in meer detail 

uitgewerkt in de vorm van aanbevelingen. 
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Inleiding 

 
 

 

1.1 Aanleiding 
Voormalige havengebieden beschikken over de kans om een flinke impuls te zijn voor de stedelijke 

ontwikkeling. Amerikaanse voorbeelden uit de jaren ’70 en ’80 zijn de herontwikkeling van de 

havengebieden van Boston en Baltimore (Bouwfonds, 2004). Romein (2005) suggereert dat 

waterfrontherontwikkeling met leisure en entertainment voor een goede positionering als 

dynamisch en levendige stad kan zorgen in de huidige stedelijke economie. Echter zijn er veel steden 

(grote en kleinere) die hun waterfront nog niet optimaal benutten of lange tijd niet benut hebben 

voor de mogelijkheden van leisure. Hiervan zijn Rotterdam, Maastricht, Harderwijk, Hamburg, 

Marseille, Antwerpen en Oslo voorbeelden (Bouwfonds, 2004; McCarthy, 1996; Waterfront 

Harderwijk, 2011). Een ander Nederlands voorbeeld is Harlingen (Friesland). 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de plannen voor de herontwikkeling van het 

Harlingse waterfront geweest. De gemeente Harlingen wenst het Harlingse waterfront een nieuw 

gezicht te geven. Om dit proces te concretiseren heeft zij Boiten Raadgevende Ingenieurs B.V. 

gevraagd een objectief en onafhankelijk programma van eisen en haalbaarheidsstudies op te stellen 

voor de optimale inrichting van dit gebied (Boiten, 2011). Deze locatie had bij voorkeur de 

bestemming ‘recreatie’ en was daardoor uitermate geschikt voor een onderzoek naar een leisure-

retail waterfront. Binnen mijn werkperiode bij Boiten heb ik hieraan mijn bijdrage geleverd.  

 

1.2 Probleemstelling 
De vorige paragraafheeft al een gedeelte van het geschetste probleem weergegeven: het niet 

benutten van kansen van de (her)ontwikkeling van een waterfront als positioneringsmechanisme van 

een stad. In het verleden werd de aanwezigheid van industrie in en nabij de stad gezien als een teken 

van welvaart, zo ook de aanwezigheid van fabrieken en havens (Short et al., 1993 in Wakefield, 

2006). In de huidige situatie is het geen noodzaak meer om een haven dicht bij de stad te hebben of 

is het gewoon niet meer mogelijk (vooral door de toenemende ‘containerization’) (Costa, 2001 in 

Martire, 2008; Norcliffe, Bassett & Hoare, 1996; Wood, 1965). Hierdoor raken deze havengebieden 

steeds meer buiten gebruik terwijl op deze locaties, die vaak dicht bij de binnenstad liggen, de vraag 

naar grond voor ander gebruik groot is. Om deze redenen willen steeds meer steden het waterfront 

herontwikkelen om kapitaal aan te trekken en concurrerend te kunnen zijn ten opzichte van andere 

steden (Doucet, 2010; Wakefield, 2006). Toch heeft niet in elke stad een aantrekkelijke 

waterfrontherontwikkeling plaatsgevonden. Zoals Bureau Stedelijke Planning (2011) de complexiteit 

van deze vorm van herontwikkeling beschrijft: “Door de omvang van de gebieden, de 

1 
“Nederland is een land waarin water een grote rol speelt. Dat niet elke stad optimaal gebruik maakt 

van haar aanwezigheid nabij water is jammer, er liggen namelijk veel kansen”(Bouwfonds, 2004). 
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bodemvervuiling en de geluidsoverlast van bedrijven is deze vorm van stedelijke vernieuwing zelden 

eenvoudig”. Eenzelfde visie deelt Bouwfonds (2004). 

 

Martire (2008) omschrijft de herontwikkeling van het waterfront voor leisure als een 

postmodernistisch verschijnsel dat in relatie staat tot de beëindiging van het gebruik van 

havenfaciliteiten (Martire, 2008). Leisure binnen waterfrontontwikkeling wordt hiermee gezien als 

een belangrijke factor bij de bepaling van het imago en de aantrekkelijkheid van een stad. Vaak gaat 

het hier om grootschalige “mega projects” (Doucet, Van Kempen & Van Weesep, 2010, p. 125): ze 

worden vaak het nieuwe gezicht van de stad, zoals Harlingen ook van het nieuwe waterfront haar 

visitekaartje wil maken. In de huidige Nederlandse waterfronten beperkt leisure zich vooral tot 

terrassen en andere horeca, met wellicht Rotterdam (Luxor theater, Hotel New York) en Amsterdam 

(NDSM-werf (festivals) en Panama) als uitzondering (Bouwfonds, 2004). 

 

Ook Nederlandse voorbeelden uit het verleden zoals Rotterdam en Harderwijk laten zien dat 

waterfrontherontwikkeling een complexe opgave is (Romein, 2005). Juist in tijden van economische 

recessie ligt er nog meer de nadruk op bestaande projecten en nemen gemeenten en ontwikkelaars 

minder (financiële) risico’s (Gordon, 1997). De verminderde financiële haalbaarheid van projecten is 

sinds de crisis van 2008 nog eens extra aangewakkerd: beleggers investeren minder gemakkelijk, er is 

minder vraag naar vastgoed en plannen worden heroverwogen (Sturm-Reijnders, 2010). Om de 

haalbaarheid van een leisureproject te vergroten, worden leisure- en culturele voorzieningen vaak 

gecompenseerd door inkomsten van andere functies (Van Dam, 2008). Leisure in combinatie met 

retail lijkt daarom een succesvolle optie om tot de ontwikkeling van een aantrekkelijk en financieel 

haalbaar waterfront te komen waar ontwikkelaars, gemeente, bewoners, bezoekers en beleggers 

baat bij hebben.  

 

Beleggers en ontwikkelaars investeren echter niet zomaar in leisurevastgoed en hebben een kritische 

houding ten opzichte van de risico’s. Zij richten zich voornamelijk nog op retailvastgoed (Van Dam, 

2008). Binnen leisure en retail vinden ontwikkelingen plaats waardoor deze twee steeds dichter bij 

elkaar komen te liggen. Retailconcepten zijn daarom steeds meer gericht op beleving (bijvoorbeeld 

Bataviastad in Lelystad en CentrO in Oberhausen). Ook retailers als Nike en Apple richten zich in 

toenemende mate op zogenaamde leisure- en entertainmentconcepten (Van Dam, 2008).  

 

Deze constateringen samengebracht leidt tot de onderstaande probleemstelling die verder wordt 

uitgewerkt in de centrale onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen: 

Welke leisure-retail waterfrontherontwikkeling is succesvol voor een kleine Nederlandse stad waarbij 

ontwikkelaars bereid zijn (risicodragend) te participeren? 

 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: 

 

Ten eerste om de wetenschappelijke kennis op het raakvlak van planologie en leisure binnen de 

herontwikkeling van een leisure-retail waterfront van kleinere steden te vergroten door het opstellen 

van de optimale ontwikkelingsstrategie. Ten tweede om de theoretische bevindingen in te kunnen 

passen binnen het plangebied in de casus Harlingen en hiermee Boiten te adviseren. 
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1.4 Onderzoeksvragen 
Om bij een onderzoek een goede reeks conclusies te verkrijgen, is de definiëring van de vraagstelling 

van groot belang (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2008). Voor dit onderzoek is de onderstaande 

centrale vraagstelling opgesteld: 

 

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkelingsstrategie van een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling van een kleine stad en hoe ziet deze strategie er uit? 

 

Deze hoofdvraag bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de vraag wat de voorwaarden zijn voor een 

succesvolle ontwikkelingsstrategie van een leisure-retail waterfront. De tweede component is de 

strategie die als aanbeveling zal dienen voor de casus Harlingen. Om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden, is gebruik gemaakt van een zestal deelvragen. De eerste twee zijn gerelateerd aan 

het succes en de definiëring van succes van een ontwikkelingsstrategie (gebaseerd op 

literatuuronderzoek) en de laatste vier gaan specifiek in op een aantal aspecten om tot een concrete 

ontwikkelingsstrategie te komen: 

 

 Wat zijn de parameters van succes in waterfrontherontwikkeling? 

 In hoeverre kunnen ‘succesfactoren’ van waterfrontherontwikkelingen van grotere steden dienen 

als leidraad voor kleine steden?  

 Wat is het belang van de ‘bestaande stad’ en op welke wijze kan een optimale relatie tussen 

bestaand en nieuw gerealiseerd worden? 

 Welke actoren en welke belangen zijn essentieel binnen een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling? 

 Welke doelgroep, met welke kenmerken, moet voor een leisure-retail waterfront worden 

aangetrokken? 

 Hoe kun je ontwikkelaars/investeerders zo ver krijgen dat ze investeren in een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling? 

  

1.5 Relevantie 
Dit onderzoek is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant. De toelichting volgt hieronder. 

 

1.5.1 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek maakt inzichtelijk welke kansen een herontwikkeling van een waterfront kan bieden 

voor leisure en retail. Dit biedt kleine steden meer inzicht in de mogelijkheden voor het ontwikkelen 

van een aantrekkelijk waterfront voor zowel bezoekers, lokale bevolking, ontwikkelaars, exploitanten 

en gemeentebestuur. Uitkomsten van het onderzoek kunnen in de dagelijkse beroepspraktijk 

gebruikt worden door (kleine) gemeenten en ontwikkelaars die een leisure-retail waterfront 

(her)ontwikkeling overwegen en een onderbouwing wensen van de keuzes die zij moeten maken. Zo 

worden de resultaten van dit onderzoek ook direct in de praktijk gebruikt bij de advisering voor de 

herontwikkeling van het Harlingse waterfront.  

 

1.5.2 Wetenschappelijke relevantie 

Allereerst is dit onderzoek wetenschappelijk relevant omdat gestreefd wordt naar een uitbreiding 

van wetenschappelijke kennis op het gebied van de herontwikkeling van een waterfront in een kleine 
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stad. Bestaande studies hebben voornamelijk grote steden als casus (o.a. Del Saz-Salazar & Garcia-

Menendez, 2003; Jones, 1998; Romein, 2005). Dit onderzoek springt in op de ontbrekende kennis 

van waterfrontherontwikkeling in kleine steden. Ten tweede ligt bij dit onderzoek uitsluitend de 

nadruk op een toeristisch-recreatieve invulling van het waterfront, waarbij wel sprake is van diverse 

voorzieningen, maar permanente woningbouw en kantoren uitgesloten worden. Klassieke 

voorbeelden zoals de Docklands in Londen (o.a. Jones, 1998), de Kop van Zuid in Rotterdam (o.a. 

McCarthy, 1996), HafenCity in Hamburg, FjordCity in Oslo (Bouwfonds, 2004), de Southbank van 

Melbourne (Stevens, 2006) en de Victoria Dock-area in Dundee (McCarthy, 1998) zijn allen 

voorbeelden waarbij de herontwikkeling ook woningbouw of kantoren omvat naast eventuele 

leisure- en retailvoorzieningen. Dit maakt de kennisvergaring binnen dit onderzoek onderscheidend 

van wat al eerder is onderzocht. 

 

1.6 Leeswijzer 
Dit hoofdstuk is de introductie op wat volgt in deze masterthesis. In hoofdstuk twee wordt de 

praktijk van waterfrontherontwikkeling geanalyseerd om tot een heldere afbakening van het 

onderwerp te komen. In hoofdstuk drie worden een tweetal voorbeelden van 

waterfrontherontwikkelingen geanalyseerd aan de hand van succesfactoren. Hoofdstuk vier gaat 

dieper in op de achterliggende politieke en economische factoren welke verantwoordelijk zijn voor 

het huidige handelen binnen waterfrontherontwikkeling. In hoofdstuk vijf wordt de koppeling 

gemaakt naar leisure en retail aan het waterfront, door het verschaffen van relevante inzichten in 

deze sectoren. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de presentatie van het conceptuele model. 

Hoofdstuk zes beschrijft hoe aan de hand van het conceptuele model empirisch onderzoek is gedaan 

om te komen tot de resultaten. Hoofdstuk zeven biedt inzicht in de casestudielocatie (Harlingen) en 

in hoofdstuk acht worden de resultaten en de discussie van het empirisch onderzoek gepresenteerd. 

In hoofdstuk negen worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Dit hoofdstuk sluit af 

met een theoretisch onderbouwde visie op en uitwerking van de ontwikkelingsstrategie voor 

Harlingen, naast aanbevelingen voor verder onderzoek en een reflectie op het onderzoek. 

 

In de tekst wordt gerefereerd naar diverse werken, welke zijn opgesomd in de literatuurlijst aan het 

einde van dit rapport. Ten slotte behoren bij dit rapport een hoeveelheid bijlagen, welke afzonderlijk 

zijn opgenomen in een bijlagenrapport aan het einde van deze thesis. 
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Waterfrontherontwikkeling: van productie naar consumptie 

 

Het doel van dit hoofdstuk is meer inzicht te bieden in de praktijk van waterfrontherontwikkeling. De 

verschillende soorten van waterfrontherontwikkeling worden toegelicht, naast de doelen en 

geschiedenis van waterfrontherontwikkeling. Hiermee vormt dit hoofdstuk het eerste deel van de 

theoretische fundering van dit onderzoek. 

 

2.1 Waterfrontherontwikkeling: waterfront en (her)ontwikkeling  
Onder een waterfront wordt de waterkant in een dorp of stad van elke grootte verstaan, waarbij in 

deze masterthesis de nadruk ligt op het waterfront van een kleine stad of dorp. Het kan gaan om de 

kade van een rivier, kanaal, meer, beek, zee, oceaan en dergelijke (Sairinen & Kumpulainen, 2006). 

Owen (1993 in Bischof, 2007) heeft waterfronten onderverdeeld in vier verschillende typen:  

 “Water edge”: constructies die uit het water rijzen; 

 “Perforated water edge”: gebouwen aan de waterkant, maar doorsneden door doorgangen; 

 “Set back building”: gebouwen dicht bij het water, maar met kades die hen scheiden van het 

water; 

 “Banks/beaches”: waterfronten die als openbare ruimte in gebruik zijn. 

 

Het type waterfront bepaalt de uitstraling van het gebied en voor een groot deel welke ingrepen 

nodig zijn om tot een succesvolle herontwikkeling te komen. Een herontwikkeling wordt gezien als 

een integrale visie en actie welke leidt tot de oplossing van stedelijke problemen en daarmee 

bijdraagt aan een langdurige verbetering van de economische, fysieke, sociale en milieukundige staat 

van een gebied dat aan verandering onderhevig is. Een waterfrontherontwikkeling is dus de 

langdurige verbetering van de economische, fysieke, sociale en milieukundige aspecten van een aan 

het water gelegen gebied dat in verval is geraakt (Breen & Rigby, 1994 en Roberts, 2000 in Aerts, 

2010). 

 

Naast waterfrontherontwikkeling wordt in de literatuur ook wisselend gesproken over 

waterfrontontwikkeling. Het verschil tussen waterfrontontwikkeling en waterfrontherontwikkeling 

wordt gekenmerkt door het verschil tussen een ‘greenfield’ of een ‘brownfield’ locatie (Aerts, 2010). 

Bij een waterfrontontwikkeling gaat het om een ontwikkeling op een onbebouwde locatie (een 

greenfield). Bij een waterfrontherontwikkeling gaat het om een ontwikkeling waarbij nieuwe functies 

worden toegekend aan een oude locatie (een brownfield). Andere termen die in de literatuur voor de 

herontwikkeling van een waterfront gebruikt worden zijn ook wel waterfrontrevitalisering of 

waterfronttransformatie. In deze thesis is het uitgangspunt ook de waterfrontherontwikkeling, welke 

vaker voorkomt dan een waterfrontontwikkeling. Logischerwijs gaat het dan ook om verlaten 

havengebieden of oude dokken. 
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Breen & Rigby (1996 in Sairinen & Kumpulainen, 2006) maken onderscheid tussen zes soorten van 

waterfrontherontwikkeling naar het hoofdgebruik van het waterfront. Deze onderverdeling maakt 

het doel van de herontwikkeling duidelijk en richt zich daarmee op een bepaalde gebruikersgroep: 

 Commercieel waterfront (winkels, horeca); 

 Cultureel, educatief en milieu waterfront (musea, onderzoekscentra); 

 Historisch waterfront (historische monumenten, erfgoed); 

 Recreatief waterfront (souvenirshops, attracties); 

 Werk waterfront (kantoren, havenactiviteiten); 

 Residentieel waterfront (woningen). 

 

Een waterfrontherontwikkeling kan zich in verschillende vormen voordoen: het kan opgezet worden 

als een losstaand project, het waterfront kan geleidelijk en ongepland tot ontwikkeling komen, het 

kan onderdeel zijn van een integrale ontwikkeling en één of meerdere eigenaren en partijen kunnen 

betrokken zijn (Bischof, 2007; Sairinen & Kumpulainen, 2006). Welke vorm zich voordoet, kan te 

maken hebben met het type waterfront (zie vorige pagina) of het soort waterfrontherontwikkeling 

(zie boven). Deze masterthesis gaat verder in op een waterfront met als hoofdgebruik een recreatief 

doel, maar daarnaast worden aspecten van een commercieel, cultureel/educatief/milieu en 

historisch waterfront onderzocht. Waar de meeste literatuur beschikbaar is over de laatste twee 

soorten, gaat deze thesis in op de eerste vier soorten van waterfrontherontwikkeling. De reden 

hiervoor is dat de casus Harlingen een recreatieve bestemming kent en deze aanvullende gebruiken 

ook een rol kunnen spelen, maar kantoren en woningen worden uitgesloten. In hoofdstuk één is al 

duidelijk geworden dat dit een vrij unieke vorm is van waterfrontherontwikkeling.  

 

2.2 De historie van het waterfront 
Waterfrontherontwikkeling vindt voornamelijk plaats in oude havengebieden die buiten gebruik zijn 

geraakt. Door de ontwikkelde haventechnologie en de veranderende vraag naar de havenfunctie in 

de stad, zijn voormalige (industriële) gebieden aan het water buiten gebruik geraakt (Hoyle & Pinder, 

1992 in McCarthy, 1996; Van Dijk & Avelar Pinheiro, 2003). Voornamelijk in de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog werd gestart met de eerste aanpak van centrale waterfronten om de ‘verrommeling’ 

van de industriële activiteiten van de 19e en vroeg 20e eeuw tegen te gaan (Mann, 1988).  

 

Binnen de historie van het waterfront is een eerste concept de relatie tussen stad en haven. In de 

Middeleeuwen was er een sterke link tussen de stad en de haven. Elke stad had zijn haven om handel 

te kunnen drijven. In de havengebieden werd gewoond en gewerkt (Van Dijk & Avelar Pinheiro, 

2003). Onder invloed van commerciële en industriële veranderingen bereikt de middeleeuwse haven 

in de 19e eeuw haar uitbreidingslimiet. Nieuwe dokken en havens werden gerealiseerd in dieper 

water (Aerts, 2010). De haven bracht de stad tot ontwikkeling, waarbij de grote havens een grote 

stad creëerden (Norcliffe et al., 1996). Vervolgens is de invloed van de haven op de stad minder 

geworden en konden steden ontstaan onafhankelijk van het feit of er een haven aanwezig was. 

Vanaf de jaren ’50-’60 vonden verdere technologische en logistieke veranderingen plaats in de 

maritieme sector, waardoor de ruimtevraag van havens toenam. Dit was de eerste aanzet tot een 

scheiding van stad en haven, doordat havens naast de binnenstad niet konden voldoen aan de 

ruimtevraag (Bischof, 2007; Erkök, 2009; Heidkamp & Lucas, 2006; Hoyle, 2000). Daarnaast speelden 

milieuaspecten en industriële vervuiling een steeds grotere rol waardoor stad en haven, en daarmee 
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wonen en werken, werden gescheiden (Van Dijk & Avelar Pinheiro, 2003). Dit proces werd verder 

versterkt door de opkomst van de ‘containerization’, waardoor opslagloodsen aan het waterfront 

overbodig werden en de haven een nieuw karakter kreeg (Bischof, 2007). Enkel een aantal goede 

havens die aan de veranderende eisen van de tijd konden voldoen, waren nog noodzakelijk. Nu de 

steden geen havens meer nodig hebben, hebben havens geen goede redenen meer om zich in de 

stad te willen vestigen en gaan zij zich buiten de steden vestigen. Wat overblijft, zijn verouderde 

havengebieden aan het waterfront (Norcliffe et al., 1996). Dit is de kenmerkende situatie tot in de 

jaren ’60-’80. 

 

Vanaf de jaren ’60-’80 begon stedelijke vernieuwing en herontwikkeling een rol te spelen (Hoyle, 

2000). In de onderstaande weergave is de situatie vanaf de Middeleeuwen geschetst, ook nadat deze 

verouderde havengebieden aan het waterfront zijn ontstaan. De verandering in stad-haven relatie 

omvat meer dan technologische en industriële ontwikkelingen, maar ook bredere economische, 

sociale, ruimtelijke en architectonische ontwikkelingen. Hoyle (2000) en Minca (1995 in Heidkamp & 

Lucas, 2006) gaan daarom een stapje verder dan Norcliffe et al. (1996) en koppelen de stad-haven 

relatie aan de economische situatie. Door deze verandering in economische situatie is de samenhang 

tussen stad en haven veranderd. Huang, Chen, Kao & Chen (2011) benadrukken de relatie tussen de 

mens en het waterfront (‘sociale ontwikkeling’) en Karachalis & Kyriazpoulos (2006) leggen de nadruk 

op architectonische aspecten en uitstraling van het waterfront (en de stad) (vanaf de jaren ’60). Aan 

de hand van de symbolen uit Hoyle (2000) kan het beeld worden geschetst van ruimtelijke, 

economische, sociale en architectonische ontwikkelingen die zorg hebben gedragen voor de 

uitvoering van de praktijk van waterfrontherontwikkeling. Hieruit wordt duidelijk dat 

waterfrontherontwikkeling niet alleen is ontstaan door technologische ontwikkelingen, maar ook 

andere ontwikkelingen een rol hebben gespeeld die hun invloed hebben gehad op de stad-haven 

relatie. Hierbij staat het witte bolletje voor de stad en het zwarte bolletje voor de haven. 

 

  De primitieve haven en stad uit de Middeleeuwen tot de 19e eeuw. Er is een nauwe

  ruimtelijke en functionele verbinding tussen stad en haven (Hoyle, 2000). De  

  economische situatie kan hierbij worden omschreven als “mercantile capitalism” 

  (Minca, 1995 in Heidkamp & Lucas, 2006, p. 106). 

 

  De uitbreidende haven van de vroeg 20e eeuw. Onder invloed van snelle  

  commerciële en industriële groei, begon de haven uit te breiden richting de stad.

  De economische situatie laat zich in deze periode omschrijven als vroege industriële

   fase (Minca, 1995 in Heidkamp & Lucas, 2006). Huang et al. (2011) typeren de  

  relatie tussen mens en waterfront binnen deze periode als ‘leven’, waarbij  

  activiteiten als vissen, scheepvaart en handel aanwezig zijn.    

  De moderne industriële haven en stad van midden 20e eeuw. Er was sprake van

  industriële groei en roll-on/roll-off containers. De economische situatie kenmerkte 

  zich meer en meer door het Fordisme (Minca, 1995 in Heidkamp & Lucas, 2006) 

  (voor toelichting zie hoofdstuk vier). Huang et al. (2011) beschrijven de relatie tussen 

  mens en waterfront als ‘productie’, waarbij logistieke activiteiten en internationale 

  handel in opkomst waren. 
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  Het terugtrekken van de haven uit de stad en een toenemende scheiding tussen 

  haven en stad. Dit vond plaats tussen de jaren ’60 en ’80 door veranderende  

  technologische omstandigheden en schaalvergroting. De economische situatie  

  kenmerkt zich in deze periode door een economische crisis tussen het Fordisme en 

  flexibele accumulatie en een tekort aan investeringen aan het waterfront (Minca, 

  1995 in Heidkamp & Lucas, 2006). Karachalis & Kyriazpoulos (2006) stellen dat deze 

  fase zich kenmerkt door de revitalisering van de historische identiteit van de stad en 

  het afzetten tegen de traditionele architectuur. Baltimore is het beste voorbeeld uit 

  deze periode. In kader 1 is dit voorbeeld toegelicht. 

 

  De herontwikkeling van het waterfront tussen de jaren ’70 en ’90. De grootschalige, 

  moderne  haven neemt veel ruimte in en de voormalige stedelijke gebieden worden 

  herontwikkeld: de waterfronten (Hoyle, 2000). Vanaf de jaren ’80 wordt de  

  economische situatie gekenmerkt door flexibele accumulatie (Minca, 1995 in  

  Heidkamp & Lucas, 2006). Huang et al. (2011) stellen dat ontwikkelingen door het 

  informatietijdperk nog sneller zijn gegaan en dat de relatie tussen mens en  

  waterfront ‘ecologie’ is geworden. De nadruk ligt hierbij op toerisme, culturele  

  faciliteiten en genieten aan het water (Huang et al., 2011). Deze generatie  

  waterfrontprojecten wordt gekenmerkt door prestigieuze architectuur en stedelijke 

  planning die invloed hebben op de hele stad (Karachalis & Kyriazpoulos, 2006). 

 

  De vernieuwing van de verbinding tussen haven/waterfront en stad in de periode 

  vanaf de jaren ’80 tot nu. Door de globalisering is de rol van de haven veranderd en is 

  stedelijke herontwikkeling gericht op het verbeteren van de integratie tussen stad en 

  haven (Hoyle, 2000). Karachalis & Kyriazpoulos (2006) stellen dat de jaren ’90 werd 

  gekenmerkt door een verschuiving naar de ‘culturele stad’.  De nadruk ligt op  

  erfgoedlocaties, milieuplanning en duurzaamheid. Dit is in de jaren ’90 de ‘ecologie’ 

  relatie van Huang et al. (2011). Karachalis & Kyriazpoulos (2006) stellen dat vanaf 

  2000 de nadruk steeds meer is komen te liggen op de “knowledge economy” en de 

  “information society”. Huang et al. (2011) visioneren een nieuwe relatie tussen mens 

  en waterfront: ‘duurzaam leven’. Dit wordt gekenmerkt door een toenemende 

  interesse voor duurzame ontwikkeling en het beschermen van het waterfront  

  (Huang et al., 2011). 

 

Dit betekent dat naast technologische en logistieke ontwikkelingen binnen de maritieme sector, ook 

bredere sociale, economische, politieke en architectonische factoren zijn aan te wijzen die voor de 

veranderende kijk op het nut en de noodzaak van waterfronten hebben gezorgd (Falk, 1989 en Hoyle 

et al., 1988 in Jones, 1998). Ook valt er nog een andere visie op waterfronten te verwachten voor de 

toekomst: meer nadruk op duurzaamheid en bescherming van het waterfront. 

 

2.3 De geboorte van waterfrontherontwikkeling  

Dat waterfrontherontwikkeling meer is dan enkel ontstaan uit de voortgaande technologische 

veranderingen blijkt ook uit het citaat op de volgende pagina: 
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“So the restructuring of port operations and their relocation to deep-water, ‘bluecoast’ sites has 

weakened the cement of the old city-port relationship to crumbling point in one sense. But in another, 

new societal mores and relationships have reabsorbed the central waterfront into the city as a place 

of postmodern cultural consumption, repointing the economic cement and rebuilding the relationship 

perhaps as firmly as ever, but in quite different shapes from those of the past” (Norcliffe et al. 1996, 

p. 133). 

 

 De redenen voor waterfrontherontwikkeling kunnen onderverdeeld worden in interne en externe 

factoren (Nagao, 1989 in Huang et al., 2011). De interne factoren zijn de verouderde faciliteiten, 

conflicten tussen verschillende gebruiken, onvoldoende beschikbare productie/werkruimte en 

nadelen binnen het havengebied. De externe factoren bestaan uit veranderingen in handel en 

scheepvaartstandaarden, hervorming van de macro-economie, technologische innovatie, urbanisatie 

en behoud en bescherming van kustzones. Huang et al. (2011) hebben dit uitgewerkt tot vier 

categorieën van factoren. Enkele hiervan zijn ook besproken door andere auteurs.  

 

Intrinsieke behoeften, of de opwaardering van havenfaciliteiten om concurrentiekracht te vergroten, 

is de eerste categorie (Huang et al., 2011). Een voorbeeld hiervan is het beleid van de jaren ’80 dat 

werd gekenmerkt door het terugbrengen van werk en mensen naar het waterfront om economische 

groei te bewerkstelligen (Erkök, 2009).  

 

Ten tweede het conflicterende gebruik van haven en stedelijk gebied. De druk op de binnensteden 

om deze te ontwikkelen voor woningbouw of opkomend stedelijk toerisme hebben de noodzaak 

voor het herontwikkelen van een waterfront verder versterkt. Het beeld van een verouderde haven 

kan een slechte uitwerking hebben op het naastgelegen stedelijke gebied (Sairinen & Kumpulainen, 

2006; Tunbridge, 1988 in Jones, 1998).  

 

Ten derde de stedelijke ontwikkeling die op zoek is naar een waterfrontgebied (de toenemende 

interesse voor een waterfrontlocatie). Dit wordt veroorzaakt doordat de beschikbare grond aan het 

waterfront een relatief lage prijs kent (Urban Land Institute Asia, 2005). Ook de publieke stimulans, 

bijvoorbeeld subsidies, voor stedelijke vernieuwing  heeft geleid tot toegenomen interesse voor het 

waterfront (Breen & Rigby, 1996 in Jones, 1998; Sairinen & Kumpulainen, 2006). Een ander 

voorbeeld is  het toegenomen belang van het behoud van (industrieel) erfgoed of de zogenoemde 

“historic preservation movement” (Breen & Rigby, 1996 in Jones, 1998; Tunbridge, 1988 in Jones, 

1998; Sairinen & Kumpulainen, 2006, p. 121; Urban Land Institute Asia, 2005).  

 

Ten slotte de vraag naar publieke toegankelijkheid van waterfronten (Huang et al., 2011). Dit is 

veroorzaakt door de toegenomen milieubewustheid en de kwaliteit en beleving van het water (Breen 

& Rigby, 1996 in Jones, 1998; Sairinen & Kumpulainen, 2006; Urban Land Institute Asia, 2005) en de 

toenemende waarde die wordt gehecht aan leefkwaliteit (Tunbridge, 1988 in Jones, 1998).  

 

De verwaarloosde waterfronten die zijn ontstaan vanaf de jaren ’60 werden gezien als plekken waar 

veel criminaliteit heerst, niemand graag komt en al helemaal niet wil wonen (Bischof, 2007; Syms, 

1993 in Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003). Pas na deze periode ontstond bijzondere 

interesse in het waterfront. Waterfrontherontwikkeling kende zijn eerste voorbeelden in de 

Verenigde Staten in de jaren ’70. Europese steden hebben zich in de jaren ’80 en ’90 voornamelijk 
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gespiegeld aan steden als Boston en Baltimore die al in de jaren ’60 en ’70 waren begonnen met hun 

waterfrontherontwikkeling (Bischof, 2007; Jones, 1998). De Amerikaanse waterfronten hebben 

gezorgd voor een exportmodel: residentiële, recreatieve en toerisme gerelateerde functies waren de 

standaard mix van functies aan het herontwikkelde waterfront (zie kader 1).  

 

   Kader 1 Het exportmodel van Baltimore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterfront moest niet alleen een plaats zijn om te wonen, maar ook om te bezoeken. Daarnaast 

was er vaak plaats voor musea, sportfaciliteiten en licht industriële activiteiten en incidenteel 

festivals en evenementen (Jauhiainen, 1995; Jones, 1998; Martire, 2008). Ook hotels, jachthavens en 

aanlegsteigers zijn veel voorkomende functies in de voorzieningenmix (Norcliffe et al., 1996). Het 

gevolg hiervan is dat in plaats van een onderscheidend waterfront veel steden een zekere mate van 

‘copycat gedrag’ vertoonden.  

 

De herontwikkeling van de  Baltimore Inner  

Harbor wordt gezien als het exportmodel van  de VS.  

Ook deze haven nam af in belang na de Tweede  

Wereldoorlog en het waterfront veranderde in een plek  

waar men niet graag meer wilde komen en grond- en  

vastgoedprijzen daalden. In 1959 besloot de burgemeester 

van Baltimore actie te ondernemen  en de herontwikkeling 

van de Inner Harbor als prioriteit te zien. Het stadsbestuur  

van Baltimore sloot een contract met ‘the  

GreaterBaltimore Committee’ en ‘Wallace-McHarg’ om  

het masterplan voor te bereiden. Eén van de eerste Amerikaanse publiekprivate samenwerking werd 

opgezet om het waterfront tot herontwikkeling te brengen: er werd een contract gesloten tussen de 

gemeente Baltimore en de non-profit organisatie ‘Charles Center-Inner Harbor Management Inc.’ om tot 

uitvoering te komen. Tussen 1960 en 1995 hebben meer dan honderd grote en kleine projecten 

plaatsgevonden, telkens uitgevoerd aan de hand van verschillende fases van stedenbouwkundige 

plannen. Het gebied omvat meer dan 97 hectare en heeft meer dan drie biljoen dollar aan investeringen 

in publieke, private en non-profit ontwikkeling aangetrokken. Meer dan 1.000 eigendommen moesten 

worden verkregen en meer dan 730 bedrijven werden verplaatst om de herontwikkeling mogelijk te 

kunnen maken. Er is gebruikt gemaakt van verschillende trekkers zoals een ‘festival market place’ 

(horeca, retail, nachtleven), een nieuw aquarium, planetarium en IMAX-theater. Daarnaast werd nieuwe 

infrastructuur ontwikkeld om het waterfront publiekelijk toegankelijk te maken, waaronder ook een  

watertaxi en verschillende cruisemogelijkheden. Vastgoedwaardes in het gebied zijn sinds de   

      herontwikkeling soms wel met 600 procent gestegen,  

      meer dan 15.000 banen zijn gecreëerd en er is een 

      toeristische industrie die voorheen niet bestond.  

      Naast veertien miljoen lokale bezoekers, trekt het  

      waterfront ook 6,5 miljoen toeristen die in 1999  

      samen hebben gezorgd voor drie biljoen dollar aan  

      inkomsten. Ondanks deze grootse aanpak kwam 75  

      procent van de investeringen van private partijen en 

      was het risico voor de overheid beperkt.  

 

(Millspaugh in Marshall, 2001; Shaw in Marshall, 2001; http://baltimore.org). 

 

 

 

 

(Millspaugh, in Marhall, 2001; Shaw, in Marshall, 2001) 

http://baltimore.org/
http://www.harborluxury.com/
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Steden zien in waterfrontherontwikkeling de ultieme kans om de verouderde havens weer te 

verbinden met de stad door nieuwe functies als wonen, kantoren of leisure te ontwikkelen (Bischof, 

2007; Karachalis & Kyriazpoulos, 2006; McGovern, 2008). Steeds meer producerende havens uit het 

verleden worden vervangen door economische activiteiten die gefocust zijn op consumptie (Norcliffe 

et al., 1996). Leisure en retail zijn hierin specifieke vormen van consumptie en vandaar het belang 

van deze categorieën voor een waterfrontherontwikkeling: het grensvlak tussen stad en haven wordt 

getransformeerd van een verwaarloosd gebied stammend van industrieel kapitalisme naar een 

gebied waarbij de nadruk ligt op consumptie en dienstverlenende activiteiten, zoals toerisme en 

leisure (Killian & Dodson, 1996 in Heidkamp & Lucas, 2006). Deze vorm van consumptie staat 

symbool voor de postindustriële, post-Fordistische levensstijl (Doucet & Van Kempen, 2011; Norcliffe 

et al., 1996; Oakley, 2007a). Omdat dit het type waterfront is dat in deze masterthesis centraal staat, 

wordt de postindustriële en post-Fordistische situatie nader toegelicht in hoofdstuk vier.  

 

Waterfrontherontwikkeling werd gedreven door de noodzaak aan de diversificatie van economische 

activiteiten aan het waterfront, nu industriële activiteiten steeds meer afwezig leken te zijn 

(Heidkamp & Lucas, 2006). Bredere maatschappelijke en economische veranderingen hebben 

hiermee de essentie van het waterfront verschoven van productie- naar consumptiegebied. Door het 

slechte beeld van de waterfronten zijn grondwaardes gedaald, waardoor gemeenten bij 

herontwikkeling optimaal gebruik kunnen maken van speculatieve winsten om het te kunnen 

realiseren. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest in Brisbane en Melbourne (Stevens, 2006; 

McGovern, 2008). Echter vult Wood (1965) aan dat overheden er niet standaard vanuit moeten gaan 

dat waterfrontpercelen meer waard zijn dan naastgelegen percelen. Dit wordt veroorzaakt door de 

kwetsbaarheid, of zoals het Wood het definieert ‘de invloed van de elementen’ (overstroming, wind) 

en onderhoudskosten. De herontwikkeling van de oude havengebieden, leegstaande loodsen en 

verlaten kades wordt veelal geleid door de bestaande stedenbouwkundige structuur en de 

milieusituatie (VROM, 2007). Het kan dus per locatie verschillen hoe aantrekkelijk de 

waterfrontlocatie is om te herontwikkelen en hoe positief het saldo van de grondexploitatie zal zijn. 

 

Een belangrijk aspect van de interesse voor het waterfront is de hernieuwde waardering voor water 

(Bischof, 2007; Butler, 1990 in Jones, 1998; Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Dodman, 

2008; Doucet, 2010; Stevens, 2006). Hudson (1995, p. 143 in Dodman, 2008) stelt dat “the heritage 

value of old waterfront districts is now more widely appreciated”. Door investeringen in het 

waterfront hopen steden de milieukwaliteit van het waterfront te verbeteren en het vernieuwde 

waterfront als katalysator te gebruiken voor verdere toeristische en recreatieve ontwikkelingen en 

hiermee het imago en het economische succes van de stad te verbeteren (Del Saz-Salazar & Garcia-

Menendez, 2003; Doucet, 2010). Hieruit wordt duidelijk dat waterfrontherontwikkeling een bredere 

dimensie heeft dan enkel de verbetering van de fysieke leefomgeving, maar dat een verbetering van 

het imago ook een doel kan zijn (Doucet, 2010; Gordon, 1997 in Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 

2003). De huidige stedelijke waterfronten zijn sleutels geworden voor het aantrekken van toeristen, 

bezoekers van buiten de stad en inwoners van de hogere klassen (Stevens, 2006). De huidige 

waterfrontherontwikkelingen onderscheiden zich van de jaren ’80 doordat er zowel aandacht is voor 

sociale cohesie (leefbaarheid, inclusiviteit) als voor economische aspecten (concurrentiekracht, groei) 

(Evans, 2005). Waterfrontherontwikkeling is een ontwikkeling die wereldwijd plaatsvindt in alle 

landen, van ontwikkeld land tot ontwikkelingsland en van metropool tot dorp (Chen, 2007 in Huang 

et al., 2011).  
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Het toenemende belang van investeringen en vastgoed bij een waterfrontherontwikkeling is vaak 

aangegeven in de literatuur (Cook, 2004; Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Heidkamp & 

Lucas, 2006; Oakley, 2007b; Sairinen & Kumpulainen, 2006). Waterfrontherontwikkeling dat wordt 

geleid door vastgoedontwikkeling leidt vaak tot een “packaged lifestyle” (Oakley, 2007b, p. 288). 

Hierbij wordt een ‘sense of place’ op de markt gezet (zie hoofdstuk vijf) welke is geïnspireerd op de 

fysieke lay-out en ontwikkeling van het waterfront, de diversiteit in het ontwerp en de dichtheid van 

(woon)complexen en de manier waarop de publieke ruimte is gevuld met horeca en winkels. Naast 

economische aspecten zijn stedelijke en milieuverbeteringen (positieve externaliteiten) ook 

belangrijke pijlers om te kunnen bepalen hoe de lokale bevolking tegenover de 

waterfrontherontwikkeling staat. Bradbury (2010) stelt dat vanaf circa het jaar 2000 een grotere rol 

is weggelegd voor het herontwikkelde waterfront opgezet aan de hand van het parklandschap. De 

groene ruimte heeft dus meer aandacht gekregen bij de inrichting van een waterfrontlocatie. Dit past 

ook goed in de geschetste verwachting van Huang et al. (2011) over ‘duurzaam leven’. 

 

De voorgaande paragrafen hebben laten zien dat het waterfront in de loop van de tijd een 

ontwikkeling heeft ondergaan. Waar het in het verleden vooral een productielandschap was, is het 

in de huidige tijd voornamelijk een consumptielandschap. Een verandering van de relatie tussen 

mens en waterfront van ‘productie’ naar ‘duurzaam leven’. Waterfrontherontwikkelingen zijn in de 

context geplaatst van de veranderende stad-haven relatie. Deze veranderende relatie is niet enkel 

veroorzaakt door technologische veranderingen, maar ook door sociale, economische en politieke 

factoren. Om deze reden zijn de visies van Hoyle (2000), Huang et al. (2011), Minca (1995 in 

Heidkamp & Lucas, 2006) en Karachalis & Kyriazpoulos (2006) geïntegreerd. Uit deze visies wordt 

duidelijk dat sinds de jaren ’90 de relatie tussen stad en waterfront in belang is toegenomen en 

waterfronten niet meer geïsoleerd van de stad liggen. Zowel in- als externe factoren zijn 

verantwoordelijk voor de herontwikkeling van waterfronten, voornamelijk gerelateerd aan de 

wens voor publieke toegankelijkheid tot het waterfront, vergroten van de concurrentiekracht, 

conflicterend gebruik aan het waterfront en de ruimtevraag van de uitbreidende stad. Deze 

aspecten liggen op het raakvlak van de doelstellingen van waterfrontherontwikkeling. Deze 

worden geanalyseerd in de volgende paragraaf. 

 

2.4 Doelen van waterfrontherontwikkeling: ruimtelijke kwaliteit als paraplu 
In de verschillende paragrafen zijn verweven al enkele doelen van waterfrontherontwikkeling naar 

voren gekomen: het aantrekken van toeristen, het verbeteren van het imago en het aantrekken van 

private investeringen bijvoorbeeld. 

 

2.4.1 De diverse doelen van waterfrontherontwikkeling 

Naast bovengenoemde doelen worden in de literatuur meer doelen van waterfrontherontwikkeling 

onderscheiden. Allereerst de eerdergenoemde publieke toegankelijkheid tot het waterfront (Del Saz-

Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Huang et al., 2011). Een tweede doel is het aantrekken van 

toeristen (Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Dodman, 2008; Smith & Von Krogh Strand, 

2011). Daarnaast is imagoverbetering en het verbeteren van de positie in de “global world order” een 

belangrijk doel (Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Hoyle, 2000; Huang et al., 2011). Als 

vierde is economische vernieuwing om het gebied nieuw leven in te blazen een belangrijk doel. 

Hierdoor kunnen nieuwe infrastructuur, voorzieningen en werkgelegenheid gecreëerd worden (Del 

Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Smith & Von Krogh Strand, 2011; Wood, 1965). Daarnaast is 
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het verbeteren van omgevings- en milieukwaliteit en het leefmilieu een belangrijk doel (Del Saz-

Salazar & Garcia-Menendez, 2003; Dodman, 2008; Wood, 1965). Ten slotte hebben 

waterfrontherontwikkelingen het aantrekken van vastgoedontwikkelingen en investeringen tot doel 

(Dodman, 2008).  

 

Op dit moment is het relevant het concept ‘ruimtelijke kwaliteit’ te introduceren, omdat veel 

doelstellingen van een waterfront indirect onder te brengen zijn onder de reikwijdte van het begrip 

‘ruimtelijke kwaliteit’. Ruimtelijke kwaliteit kan dan gezien worden als containerbegrip voor de 

doelen van waterfrontherontwikkeling. 

 

2.4.2 Het concept ‘ruimtelijke kwaliteit’ binnen waterfrontherontwikkeling 

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is bij veel waterfrontherontwikkelingen een belangrijke 

drijfveer geweest om het nieuwe kapitalistische model vorm te kunnen geven (zie hoofdstuk vier) 

(Andersen, 2001, Bisgaard, 2001 en Jensen, 2001 in Desfor & Jørgensen, 2004). Ruimtelijke kwaliteit 

wordt gebruikt naast ‘omgevingskwaliteit’, ‘milieukwaliteit’ en ‘leefbaarheid’. Het begrip ‘ruimtelijke 

kwaliteit’ komt alleen voor in Nederland (Voogd, 2001). De VROM-Raad ziet de ruimtelijke kwaliteit 

van het landschap en de steden als toeristisch-recreatieve trekker en concurrentiemiddel op 

internationaal en regionaal niveau. Dit maakt leisure een potentiële drager van ruimtelijke kwaliteit 

(Kenniscentrum Recreatie, 2008). Zoals ook Janssen-Jansen, Klijn & Opdam (2009) stellen, bestaat er 

geen eenduidige definitie van ruimtelijke kwaliteit. Het is een concept dat in elke situatie een 

specifieke uitkomst kent. Janssen-Jansen et al. (2009) stellen: 

 

“Ruimtelijke kwaliteit ontstaat dus in de wisselwerking tussen de gebruikers van een landschap, de 

fysieke eigenschappen van het landschap en binnen de context van waardedefinities die op een hoger 

schaalniveau zijn afgesproken. Waardetoekenning is bovendien veranderlijk in de tijd. Daarom is het 

niet zinvol ruimtelijke kwaliteit ‘top-down’ vast te stellen. Een deel van de ruimtelijke kwaliteit komt 

immers tot stand in het proces zelf waar we ontdekken wat mogelijk is en nieuwe ideeën ontstaan 

over oplossingen die ruimtelijke kwaliteit vergroten” (Janssen-Jansen et al., 2009, p. 29).  

Door te kijken naar de verwante termen van ‘omgevingskwaliteit’, ‘milieukwaliteit’ en ‘leefbaarheid’ 

wordt het inzicht in het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ verbeterd. 

 

Milieukwaliteit laat zich in het Engels ook wel vertalen als ‘environmental quality’ en deze term 

wordt vooral gebruikt in de Verenigde Staten om de bescherming en gebruikskwaliteit van het milieu 

en de mens aan te duiden (Janssen-Jansen et al., 2009). 

 

Leefbaarheid is een andere term voor ‘quality of life’ en staat voor sociale waarden die ontstaan in 

de wisselwerking tussen mens en ruimtegebruik (Janssen-Jansen et al., 2009). Voogd (2001) stelt dat 

leefbaarheid vooral antropocentrisch is, wat betekent dat het mensgericht is en gefocust op de 

belangen van individuen. Milieukwaliteit is ecocentrisch, waarbij niet het individu centraal staat, 

maar hogere groepsbelangen. 

 

(Leef)omgevingskwaliteit heeft betrekking “op zowel de fysieke als de sociale component van de 

leefomgeving. Het omvat natuurwaarden, milieuwaarden, recreatie, sociale cohesie, mobiliteit, 

gezondheid, onderwijs en veiligheid” (Janssen-Jansen et al., 2009, p. 5). 
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In deze masterthesis wordt uitgegaan van ruimtelijke kwaliteit vanuit de verbreding van het concept 

van leefomgevingskwaliteit geplaatst in de context van duurzame ontwikkeling. Hierbij zijn naast de 

bovenstaande waarden ook economische waarden inbegrepen (Janssen-Jansen et al., 2009). Dit 

maakt de visie van deze thesis op een waterfrontherontwikkeling dan ook breder dan enkel vanuit 

economische motieven, maar een handeling waarbij ook ruimtelijke, culturele, sociale, politieke en 

milieu aspecten een rol spelen. Ruimtelijke kwaliteit gebruikt omvat de gewenste aspecten om tot 

een optimale ontwikkelingsstrategie te komen. Zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten zijn 

essentieel. Hierbij is het nog mogelijk deze aspecten aan te passen naar lokale omstandigheden en 

dit maakt het concept van ruimtelijke kwaliteit geschikt om succes van een 

waterfrontherontwikkeling te kunnen ‘meten’. 

 

Drie elkaar aanvullende dimensies van ruimtelijke kwaliteit worden onderscheiden: gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde (VROM, 1988 in Janssen-Jansen et al., 2009). Deze 

masterthesis werkt met deze drie dimensies, toegespitst op waterfrontherontwikkeling. Met de 

gebruikswaarde worden de gebruiksmogelijkheden van de ruimte in relatie tot de gebruikseisen 

bedoeld (Janssen-Jansen et al., 2009). Atelier Fryslân (2009, p. 15) geeft als voorbeeld dat “de ruimte 

op een veilige wijze gebruikt kan worden voor verschillende functies, deze functies elkaar niet 

hinderen en elkaar eventueel versterken”. Aspecten hierin zijn bijvoorbeeld bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, routing, efficiëntie, functiesynergie, passend bij behoefte van burgers, 

verscheidenheid en keuzevrijheid (Janssen-Jansen et al., 2009; Van den Broeck, Albrechts & Segers, 

2010). Met de belevingswaarde wordt de beleving van de ruimte in relatie tot de verwachting 

bedoeld, zoals aantrekkelijkheid, eigen karakter, aanzicht, symboliek, uitstraling en levendigheid 

(Atelier Fryslân, 2009; SER, 2001). De toekomstwaarde betekent de aanpasbaarheid aan toekomstige 

eisen in relatie tot kosten. Hierbij gaat het om kenmerken als duurzaamheid, biodiversiteit, 

robuustheid, aanpasbaarheid, sociale rechtvaardigheid en flexibiliteit in de tijd (Atelier Fryslân, 2009; 

SER, 2001). Door het meenemen van deze drie waarden kan ruimtelijke kwaliteit behaald worden: de 

verschillende waarden moeten telkens tegen elkaar worden afgewogen en dit kan per situatie 

verschillend zijn (Lynch, 1981 in Van den Broeck et al., 2010). 

 

Samengevat kan gesteld worden dat ruimtelijke kwaliteit een bruikbaar concept is om toe te 

passen op waterfrontherontwikkeling, omdat het een concept is dat aanpasbaar is bij elke locatie 

en verschillende omstandigheden. Zo biedt het de flexibiliteit om afwegingen te kunnen maken per 

situatie en te komen tot de optimale ontwikkelingsstrategie voor een waterfront. Janssen-Jansen 

et al. (2009) stellen dan ook dat het een wisselwerking is tussen verschillende gebruikers van het 

gebied, de fysieke eigenschappen van het gebied en de eisen of kaders die van bovenaf zijn 

gesteld. Het is een continue afstemming van gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde met zowel economische als sociale, milieu, politieke, ruimtelijke en culturele 

aspecten: het aantrekken van toeristen en investeerders, verbeteren van de leefomgeving, 

verbeteren van het imago, het vergroten van de toegankelijkheid en het stimuleren van 

economische vernieuwing.  

 

2.4.3 Het concept ‘integratie’ binnen waterfrontherontwikkeling 

Een tweede (sub)concept dat wordt gebruikt binnen deze thesis is het concept van integratie. Van 

den Broeck et al. (2010) stellen terecht dat verschillende auteurs aandragen dat “om de ruimte op 

een duurzame manier verder te kunnen ontwikkelen, de ‘integratie’ van verschillende dimensies, zoals 
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economische en sociale dimensies, noodzakelijk is” (o.a. Cabus & Vanhaverbeke, 2004, Van den 

Broeck, 2005 en Dammers & Keiner, 2006 in Van den Broeck et al., 2010, p. 107). Integratie is een 

sleutelwoord geworden: integrale plannen, integrale visies, integrale benaderingen en integraal 

beleid (Van den Broeck et al., 2010). Integratie kan gedefinieerd worden als “het samenspel tussen 

onderscheiden elementen op een ruimtelijke en tijdsschaal met als doel een bepaalde meerwaarde te 

creëren” (Van den Broeck et al., 2010, p. 121). In het licht van deze thesis is die meerwaarde 

ruimtelijke kwaliteit. 

 

Van den Broeck et al. (2010) onderscheiden vier dimensies van integratie: functionele, ruimtelijke, 

institutionele en actorintegratie. Hoyle (2000) gaat uit van drie vormen van integratie binnen een 

waterfrontherontwikkeling: integratie van heden en verleden, integratie van verschillende doelen en 

integratie van de lokale bevolking (“communities”). De specifieke voorbeelden van Hoyle (2000) 

passen binnen de typering van Van den Broeck et al. (2010), welke beiden vereenvoudigd kunnen 

worden tot ‘inhoudelijke integratie’ en ‘procesmatige integratie’. Deze onderverdeling wordt 

hieronder nader toegelicht. 

 

Inhoudelijke integratie 

Ruimtelijke integratie gaat om het samenspel tussen ruimtelijke verschijningsvormen (woongebied, 

landbouwgrond en dergelijke). Bij waterfrontherontwikkeling kan dit betekenen het openen van het 

waterfront richting het publiek en het versterken van de koppeling tussen bestaande stad en 

waterfront. Dit is vergelijkbaar met Hoyle’s (2000) integratie van heden en verleden (of: nieuw en 

bestaand). Bij functionele integratie draait het om meervoudig ruimtegebruik of de verschillende 

functies binnen eenzelfde gebied die elkaar bij voorkeur versterken (“functiesynergie”) (Van den 

Broeck et al., 2010, p. 122). Dit is Hoyle’s (2000) integratie van doelen. Het draait om een zo goed 

mogelijk gebruik van de ruimte (Van den Broeck et al., 2010). Deze twee vormen van integratie zijn 

toepasbaar op de inhoudelijke invulling van het waterfront, de ‘inhoudelijke integratie’. 

 

Procesmatige integratie 

Actorintegratie betekent de betrokkenheid van verschillende actoren (Van den Broeck et al., 2010). 

Dit komt overeen met Hoyle’s (2000) integratie van de lokale bevolking, waarbij verschillende 

actoren met verschillende visies geïntegreerd worden. Het overheidsbeleid bestaat uit diverse 

niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Institutionele integratie betekent een afstemming 

van verschillende overheidsniveaus en –beleidsvelden. Elk heeft zijn invloed op de structuur en 

organisatie van de ruimte en dus op de uitvoering van de projecten (Van den Broeck et al., 2010).  

 

Binnen deze thesis wordt het concept ‘integratie’ gebruikt binnen en naast ruimtelijke kwaliteit: 

inhoudelijke integratie voor de inhoudelijke invulling en procesmatige integratie voor het proces. 

Deze vormen van integratie zijn een belangrijk middel om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. 

Specifieke aspecten zijn de mogelijke synergie van verschillende voorzieningen, de fysieke 

verbinding tussen waterfront en bestaande stad en de actorintegratie voor het betrekken van 

verschillende belanghebbenden. In welke mate deze aspecten van belang zijn bij een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling van een kleine stad, moeten de empirische resultaten uitwijzen.  
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2.5 De sociale en economische dimensies van het waterfront 
De technologische en economische ontwikkelingen hebben niet alleen invloed gehad op de 

ruimtelijke structuur van de havensteden, maar ook op de sociale structuur: een groot gedeelte van 

het sociale leven speelde zich af rondom de haven doordat scheepslieden moesten wachten totdat 

de lading gescheept was of totdat zij weer aan boord konden (Van Dijk & Avelar Pinheiro, 2003). De 

waterfrontherontwikkelingen hebben hiermee ook hun invloed gehad op de sociale dimensies van 

het waterfront. De sociale dimensies spelen een steeds grotere rol in de waterfrontprojecten vanaf 

de jaren ’90. Toen werd duidelijk dat in Boston en Baltimore ook niet alles succesvol was verlopen. In 

de eerste Amerikaanse voorbeelden is veel kritiek geweest op de beperkte democratische 

besluitvorming, problemen met sociale gelijkheid en een niet-representatieve lokale bevolking 

(Jones, 1998). Om maatschappelijke doelstellingen te realiseren moeten verschillende sociale 

aspecten meegenomen worden in de ontwikkeling: een bijdrage aan de identiteit van de lokale 

bevolking, rekening houden voor wie wordt gebouwd, publieke toegankelijkheid en een goede 

beleving van het waterfront (Sairinen & Kumpulainen, 2006). Een sociaaleconomisch aspect dat veel 

naar voren komt in de waterfrontliteratuur is de extra werkgelegenheid na een 

waterfrontherontwikkeling (o.a. McCarthy, 1996; Norcliffe et al., 1996; Van Dijk & Avelar Pinheiro, 

2003). Echter mist de sociale dimensie, omdat het herontwikkelde waterfront geen banen kan 

bieden aan de werknemers die voorheen werkzaam waren binnen het havengebied. Daarnaast wordt 

zelden een waterfront ontwikkeld waarin ruimte is voor sociale woningbouw, waardoor de 

arbeidersklasse wordt weggejaagd van het waterfront (Pinder & Hoyle, 1992 in Norcliffe et al., 1996). 

Harvey (1988 in Norcliffe et al., 1996) noemt deze steden ‘voodoo steden’. De sociale dimensies van 

het waterfront worden vaak over het hoofd gezien. In deze masterthesis is het doel dit te 

voorkomen. 

 

2.6 Verschillen in waterfrontherontwikkeling tussen steden 
Eén van de onderzoeksvragen omvat het inzichtelijk maken in welke mate er nu een andere 

succesformule geldt voor de herontwikkeling van kleine steden in vergelijking met grote steden. Een 

eerste verkenning van de literatuur laat de aandachtspunten zien tussen verschillende steden. 

 

Griffin & Hayllar (2006) stellen dat het verschil in grootte van een waterfront leidt tot een verschil in 

de diversiteit en diepgang van de ervaring die geboden kan worden (zowel voor de lokale bevolking 

als voor de toeristen). Dit kan een aanwijzing zijn dat de grootte van een waterfront wel een 

bepalende factor kan zijn in wat ontwikkeld zou kunnen worden. Daarnaast hebben geografische 

ligging, technologie, de beschikbaarheid van kapitaal en politieke factoren invloed op het imago van 

een stad of dorp en de mate van ruimtelijke ontwikkeling van deze havensteden. Elke stad heeft zijn 

eigen historie, cultuur, politieke achtergrond en sociale normen (Chang, Huang & Savage, 2004). De 

basisfundamenten van elke stad of dorp lijken hiermee uniek te zijn, wat ook voor elke 

herontwikkeling een andere uitkomst, of ruimtelijke kwaliteit, zal genereren  (Chang et al., 2004; 

Jauhiainen, 1995; Karachalis & Kyriazpoulos, 2006; Martire, 2008; Van Dijk & Avelar Pinheiro, 2003).  

 

Kleinere steden kunnen niet concurreren met het succes van grote culturele projecten (aan het 

waterfront). Bij kleine steden ligt de nadruk meer op “community self-development” en “self-

expression” en veel minder op economische vernieuwing, groei en vastgoedontwikkeling (Basset, 

1993 in Evans, 2005, p. 960). Martire (2008) vergelijkt in dit licht Amerikaanse en Europese steden, 
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waarbij Europese steden een langere geschiedenis kennen. In Europese steden bestond het 

waterfront al vroeg uit havenfaciliteiten, terwijl de Amerikaanse steden nog ontwikkeld moesten 

worden. Amerikaanse steden hebben al in de jaren ’30 kansen gekregen om een stedelijk leisure 

waterfront te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Chicago en Buenos Aires. Het gebruik van 

ruimte aan het waterfront van deze steden heeft een grotere toename in leisure dan in 

havenfaciliteiten gekend. Daarnaast maakt Martire (2008) onderscheid tussen leisure steden en 

dorpen, waarbij ‘leisure dorpen’ zoals Brighton, Scheveningen en Nice zijn ontstaan door de 

aantrekkelijkheid van de zee. Deze zijn wel eerder ontstaan in Europa dan in de Verenigde Staten. 

 

Een belangrijk aspect bij waterfrontherontwikkeling van de voorbeelden van grote steden is het 

“local constitution of the global” principe (Chang et al., 2004, p. 415). Dit betekent het aanpassen van 

globale handelingen en activiteiten naar de lokale context. Er zijn vijf redenen aan te wijzen waarom 

de global-local interactie verschillende uitkomsten genereert op verschillende locaties (Chang et al., 

2004). Ten eerste de sterkte van globale economische invloeden op verschillende steden. Ten 

tweede de ongelijke verdeling van globale invloeden, omdat sommige mensen, instituties of 

industrieën niet meegenomen worden. Ten derde het feit dat globale invloeden anders worden 

ontvangen, geëxploiteerd en tegengehouden op elke locatie. Ten vierde werken globale invloeden 

verschillend uit op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ten slotte is het onvoorspelbaar wat er te 

verwachten valt in het verstedelijkingsproces (Chang et al., 2004). Cook (2004) ondersteunt dit 

argument door te stellen dat het op het vlak van sociale aspecten een stuk lastiger is succesvol 

voorbeelden van andere steden te ‘kopiëren’. Dit heeft voornamelijk te maken met de publieke 

achtervang van overheden en de mate van publiekprivate overeenkomsten die uiteindelijk bepalen 

of de projectie van het ‘exportmodel’ succesvol is. Daarnaast kunnen grote en ambitieuze plannen in 

vroege stadia van waterfrontherontwikkeling leiden tot een grotere kans op weerstand en publieke 

zorgen over het project, waardoor extra hordes in de regelgeving overwonnen moeten worden. Dit 

kan uiteindelijk alsnog leiden tot het missen van marktkansen (Gordon, 1997). Dit kan voornamelijk 

het geval zijn in traditionele, kleine gemeenten waar grote ontwikkelingen nog geen ‘business as 

usual’ zijn zoals dit vaak in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wel het geval is en 

ambitieuze, wereldse ideeën gemakkelijker worden overgenomen. 

 

Gospodini (2001) levert voor deze masterthesis ook een waardevol inzicht voor kleine steden in de 

perifere zone. Hij stelt dat deze steden vaak structurele zwakkere punten hebben om opgenomen te 

worden in de concurrerende economie:  beperkte infrastructuur, minder inkomende investeringen 

en afhankelijkheid van lokale, technisch slecht ontwikkelde bedrijfjes. We zouden kunnen stellen dat 

de casus waarover wordt geadviseerd, Harlingen, zich min of meer in eenzelfde geografische situatie 

bevindt. 

 

Deze paragraaf heeft duidelijk gemaakt dat een waterfrontherontwikkeling binnen een kleine stad 

andere kenmerken bezit dan een waterfrontherontwikkeling van een grote stad en daarom de 

aanpak ook op veel punten verschillend zal moeten zijn. Op kleine locaties is het moeilijker 

verschillende lagen van ervaringen en/of belevenissen aan te bieden, is de weerstand van de 

lokale bevolking doorgaans groter, zijn voorzieningen en infrastructuur beperkter en heeft de 

globalisering een andere uitwerking gehad dan op de grote locaties die beter in staat zijn een groot 

publiek aan te trekken. 
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2.7 Conclusie 
Dit hoofdstuk heeft geprobeerd een eerste theoretische verdieping aan te brengen binnen de 

praktijk van waterfrontherontwikkeling. Dit heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd die de 

leidraad zijn voor de volgende hoofdstukken en het empirisch onderzoek. 

 

Waterfrontherontwikkeling is deels voortgekomen uit de veranderde relatie tussen stad en haven. 

Naast technologische en logistieke veranderingen, kan dit niet los gezien worden van bredere 

economische, sociale en culturele veranderingen. Om deze reden is in de volgende hoofdstukken dan 

ook deze context geschetst. Het is duidelijk geworden dat waterfronten steeds meer voor 

consumptieve doeleinden gebruikt worden in plaats van de productieve doeleinden uit het 

industriële tijdperk: de nadruk is steeds meer komen te liggen op recreatieve en toeristische 

faciliteiten. 

 

Huang et al. (2011) voorspellen een toenemende rol voor duurzaamheid aan het waterfront. Dit is 

een eerste aanwijzing in welke richting een waterfrontherontwikkeling op moet gaan. Echter, op 

welke manier is duurzaam te conceptualiseren binnen een leisure-retail waterfront? Duurzaamheid is 

op zichzelf is een containerbegrip. Alleen duurzaamheid is ook niet genoeg en vandaar dat het 

concept van ruimtelijke kwaliteit is geïntroduceerd.  

 

De definitie van het in deze masterthesis gebruikte begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ omvat naast het 

aspect duurzaam meerdere aspecten. Ruimtelijke kwaliteit kan daarom dienen als een meetbaar 

concept om het succes van een waterfrontherontwikkeling te kunnen analyseren en er voor te 

zorgen dat toekomstige herontwikkelingen succesvol zullen zijn. Hierbij moet wel in acht worden 

genomen dat het begrip ruimtelijke kwaliteit verschillende waarden en belangen kent die veranderen 

in de tijd en per plaats (Janssen-Jansen et al., 2009). Voor een leisure-retail waterfront is voor 

bezoekers voornamelijk de belevingswaarde van belang. Aspecten als karakter, symboliek, 

herkenbaarheid en beleving moeten zo vormgegeven worden dat de bezoeker aangetrokken wordt 

tot het waterfront.   

 

Ruimtelijke kwaliteit komt tot stand in een proces tussen actoren en succes is van grote mate 

afhankelijk van de politieke context en de projectorganisatie. Voor de procesmatige kant van de 

waterfrontherontwikkeling is een subconcept van ruimtelijke kwaliteit geïntroduceerd: actor- en 

institutionele integratie. Dit betekent ook dat een ontwikkelingsstrategie van een grote stad geen 

succes van een kleine stad garandeert, omdat de kleine stad zich bevindt in een andere context.  

Voornamelijk het creëren van voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak lijkt een lastig 

punt te zijn voor waterfrontherontwikkelingen van kleinere steden. Ook is het blikveld van kleine 

steden vaak smaller, waardoor actoren mondiale ontwikkelingen en trends vaker links laten liggen. 

Dit is een aanvullende reden om de politieke en economische context van waterfrontherontwikkeling 

nader te bekijken.                          
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De succesvoorwaarden van waterfrontherontwikkeling 

 

In het vorige hoofdstuk zijn verschillende concepten binnen waterfrontherontwikkeling aan bod 

gekomen. Dit hoofdstuk heeft twee doelen, namelijk inzicht bieden in de succesvoorwaarden van 

waterfrontherontwikkeling aan de hand van een analyse van leisure-retail voorbeelden uit de 

literatuur: Barcelona en Rotterdam. Binnen dit hoofdstuk worden de voorwaarden voor ruimtelijke 

kwaliteit verfijnd vanuit leisure-retail waterfrontherontwikkelingen. Deze bevindingen hebben de 

basis gevormd voor het empirisch onderzoek.  

 

3.1 Wat is succes? 
Wanneer is iets een succes of succesvol: Als het geld oplevert? Duurzaam is voor de leefomgeving? 

Een snelle doorlooptijd heeft? Een veelzijdige interpretatie van succes van een 

waterfrontherontwikkeling komt van Hoyle (2000): 

 

“Success is not simply a matter of financial investment, or of creating a modern waterside 

playground, or of avoiding too much emulation or too painful a replacement of traditional 

communities by imported artificial counterparts. It involves, ideally, a unique set of compromises 

based on a more deep-rooted reunion between the city and the sea” (Hoyle, 2000, p. 414). 

 

Hobma (2004) biedt de mogelijkheid om succes binnen projectontwikkeling op basis van twee 

criteria te evalueren: het procescriterium en het productcriterium. Het procescriterium draait om het 

feit of het gelukt is overeenstemming te bereiken binnen private en publieke partijen, bijvoorbeeld 

wat betreft fasering, programmering of financiering. Het productcriterium draait om het feit of de 

doelen van het project behaald zijn. Is het verouderde havengebied inderdaad ‘omgetoverd’ naar 

een aantrekkelijk waterfront voor toeristen en de lokale bevolking? Uitgangspunt van deze 

masterthesis is zowel het proces- als het productcriterium te hanteren om tot de optimale 

ontwikkelingsstrategie te komen. Het doel is ruimtelijke kwaliteit (met integratie) en de 

succesfactoren of -voorwaarden zijn middelen om dit te bereiken.  

 

3.2 Succesfactoren van een leisure-retail waterfrontherontwikkeling 
Binnen deze paragraaf worden succesfactoren verder bekeken en worden de succesfactoren van 

waterfrontherontwikkeling getypeerd om later met specifieke uitgangspunten voor een leisure-retail 

waterfront te kunnen komen. 

 

3.2.1 Achtergrondvariabelen, noodzakelijke voorwaarden en kritische succesfactoren 

Franzen, Hobma, De Jonge & Wigmans (2011) onderscheiden in hun boek drie verschillende niveaus 

3 
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van succesfactoren die een rol spelen binnen stedelijke ontwikkelingsopgaven: 

achtergrondvariabelen, noodzakelijke voorwaarden en kritische succesfactoren.  

Deze drie aspecten kunnen invloed uitoefenen op het wel of niet slagen van een project.  

 

Achtergrondvariabelen zijn niet beïnvloedbaar, maar wel mede bepalend voor het succes van een 

project. Het zijn vaste uitgangspunten zoals: economische en politieke situatie, heersende cultuur, 

demografische achtergrond en wijzigende wet- en regelgeving (Sturm-Reijnders, 2010). Om een 

project zo succesvol mogelijk te maken zal dus ingespeeld moeten worden op deze 

achtergrondvariabelen. Binnen deze thesis en binnen de casus wordt daarom ook aandacht 

geschonken aan deze achtergrondvariabelen (hoofdstuk vier, vijf en zeven). 

 

Franzen et al. (2011) stellen dat er geen strikte scheiding bestaat tussen noodzakelijke voorwaarden 

en kritische succesfactoren, deze kunnen elkaar soms gedeeltelijk overlappen. Volgens Franzen et al. 

(2011) zijn noodzakelijke voorwaarden aspecten die het meest beïnvloedbaar zijn door een 

individuele actor. Dit zijn de kaders die moeten worden afgesproken om de doelstelling van een 

waterfront(her)ontwikkeling te kunnen verwezenlijken. Enkele voorbeelden gegeven door Franzen et 

al. (2001): tijdige grondverwerving, analyse van economische haalbaarheid, zelfstandige 

deelprojecten en het maken van een actorenanalyse. Franzen et al. (2011) geven daarbij ook aan dat 

er geen standaard formule bestaat, maar elke opgave vanuit haar eigen context (achtergrond) 

benaderd moet worden. Ten slotte zien Franzen et al. (2011) en Sturm-Reijnders (2010) kritische 

succesfactoren als moeilijk stuurbaar, maar wel belangrijk om succes te kunnen behalen. Het zijn 

belangrijke omstandigheden, gebeurtenissen, voorwaarden of activiteiten die aandacht vragen 

(Dickinson, Ferguson & Sircar, 1984). Omdat de onderverdeling tussen noodzakelijke voorwaarden en 

kritische succesfactoren te wensen overlaat, wordt binnen deze masterthesis gekozen dit 

onderscheid los te laten. Om deze reden is ook gekozen ‘de voorwaarden voor een optimale 

ontwikkelingsstrategie’ te onderzoeken. Toegepast binnen de waterfrontherontwikkeling wordt in 

deze thesis de volgende definitie van ‘succesvoorwaarden’ gehanteerd: belangrijke voorwaarden die 

verantwoordelijk zijn voor een succesvolle waterfrontherontwikkeling waarbij aan de doelstelling van 

de ontwikkeling wordt voldaan (in de breedste zin ‘ruimtelijke kwaliteit’). 

 

3.2.2 Succesvoorwaarden: aspecten en factoren 

In hoofdstuk twee is binnen het succes van een waterfrontherontwikkeling door middel van het 

concept ‘integratie’ al een onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘inhoud’ en anderzijds ‘proces’. 

Binnen deze paragraaf wordt hiernaast voor succesvoorwaarden nog een onderscheid gemaakt 

tussen ‘factoren voor succes’ en ‘aspecten van succes’. Er is een verkennend literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar de succesvoorwaarden van verschillende vormen van waterfrontherontwikkeling.  

In deze paragraaf wordt aan de hand van twee voorbeelden van leisure-retail 

waterfrontherontwikkelingen gekomen tot een schematisch overzicht van succesvoorwaarden. Er is 

gekozen voor Barcelona en Rotterdam als voorbeelden, omdat dit waterfronten zijn met leisure-

retail elementen en hiervan ook evaluaties beschikbaar zijn. Hierin wordt gebruikt gemaakt van de 

theoretische concepten van ruimtelijke kwaliteit (en daarbinnen integratie). Een schematisch 

overzicht van de succesvoorwaarden naar aanleiding van deze twee voorbeelden is te vinden in tabel 

1. 
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Tabel 1 Schema succesvoorwaarden leisure-retail waterfrontherontwikkeling  

Succesvoorwaarden voor een leisure-retail waterfrontherontwikkeling 
 Inhoud Proces 

Factoren voor succes   

 *Uniek, authentiek product/ authentieke 
beleving 

* Integrale, strategische ontwikkeling 

 * Maritieme thematisering en/of 
thematische retail/leisure 

*Fasering projectonderdelen 

 *Relatie met voorgaand gebruik gebied * Geen strikte ontwerprichtlijnen 

 * Trainingscentrum voor bevorderen lokale 
werkgelegenheid 

* Realistisch, innovatief masterplan 
met enige flexibiliteit 

 *Verscheidenheid aan functies 
(functionele en ruimtelijke integratie) 

* Coördinatie vanuit een quasi-
overheid managementorganisatie 

 *Goede bereikbaarheid OV en 
voetgangers/beperking auto 

*Financiële haalbaarheid en 
rendement 

 *Publieke toegankelijkheid 
(wandelpromenade, groene ruimte, 
speelplekken) 

*Betrokkenheid/draagkracht lokale 
bevolking (actorintegratie)  

 *Relatie bestaande stad-waterfront  
(geen barrières, samenhang attracties en 
ontwerp) (ruimtelijke integratie) 

*Samenwerking publieke & private 
partijen  
(institutionele en actorintegratie) 

 *Strategisch gebruik bestaand vastgoed 
(ruimtelijke integratie) 

*Efficiënte en snelle besluitvorming/ 
procedures (institutionele integratie) 

 * Gericht op midden- en hoge doelgroep 
en families 

* Goed beheer en (financieel) 
management 

 * Citymarketing & promotie * Naleving tijdsplanning 

 * Goede routing/ ‘aantrekkelijke mobiliteit’ 
(netwerk van routes) 

* Langetermijnvisie (economische, 
sociale en culturele doelstellingen) 

 * Water gebruiken voor creëren van ‘sense 
of place’ (uitkijkpunten, watersport, 
toeristische waterroutes, drijvende horeca) 

* Vroege aanleg van benodigde 
infrastructuur/openbare ruimte 
(subsidies, investeringen) 

 * Evenementen en voorzieningen voor 
ontspanning 

 

 * Tijdelijke voorzieningen als overbrugging 
van de ontwikkelingsperiode 

 

Aspecten van succes   

 *Katalysator voor overige ontwikkelingen * Creëren (tijdelijke) werkgelegenheid 
 *Aantrekken van meer toeristen en lokale 

bevolking  
*Ook hier: creëren ‘sense of place’ 
(lokale bevolking) 

 * Aantrekken van investeringen  
 * Openbare toegankelijkheid  
 * Beter imago (creëren ‘sense of place’)  
 *Verhoogde kwaliteit stedelijk leefmilieu 

(o.a. veiligheid, levendigheid) 
 

(naar: Aerts, 2010; Atelier Fryslân, 2009; Bassett, Griffiths & Smith, 2002; Bischof, 2007; Carson, Schmallegger & 

Harwood, 2010; Cook, 2004; Chang et al. 2004; Craig-Smith & Fagence, 1995; Del Saz-Salazar & Garcia-

Menendez, 2003; Desfor & Jørgensen, 2004; Doucet, 2010; Erkök, 2009; Evans, 2005; Gordon, 1997, 1999;  

Griffin & Hayllar, 2006; Hoyle, 2000; Huang et al., 2011; Iwata & Del Rio, 2004; Jacobs, 2004; Jauhiainen, 1995; 

Javier-Monclús, 2003; Jones, 1998; Karachalis & Kyriazpoulos, 2006; Keating, Krumholz & Wieland, 2005; Lehrer 

& Laidley, 2008; Mann, 1988; Marshall, 2001; McCarthy, 1996; McCarthy, 2004; McGovern, 2008; Miles, 2005; 

Neale, 2004; OBR, 2006;  Oakley, 2007a; Romein, 2005; Scheltens, Van der Voordt en Koppels, 2008; Smith & 

Von Krogh Strand, 2011; Stevens, 2006; Urban Land Institute Asia, 2005 URBED & Van Hoek, 2007; VROM, 

2007; Wakefield, 2006; Water, Wonen & Ruimte, 2011; Wood, 1965. 

 



 

22 
 

Integrale ontwikkeling 

De waterfrontherontwikkeling zou onderdeel moeten zijn van een integrale ontwikkeling (Atelier 

Fryslân, 2009; Hoyle, 2000; Huang et al., 2011; Marshall, 2001). Een masterplan moet leidend zijn en 

de waterfrontontwikkeling moet gedaan worden in de vorm van een project (Romein, 2005). Wel 

moet enige flexibiliteit in mogelijkheden behouden blijven door de lange termijn waarvoor het 

masterplan opgesteld zal worden. Strikte ontwerprichtlijnen moet hiervoor 

achterwege gelaten worden of pas laat in acht worden genomen (Gordon, 1999; Romein, 2005;  

Wakefield, 2006). Ook fasering en inzicht in de schaalgrootte zijn essentiële aspecten (Gordon, 1999; 

Hoyle, 2000). Stevens (2006, p. 198) noemt hierbij ook “subdivision planning” wat vrij vertaalt 

betekent dat het plangebied wordt opgeknipt in kleinere onderdelen, wat als voordeel heeft dat 

verschillende ontwikkelaars voor verschillende soorten invulling aangetrokken kunnen worden en 

zich hiermee kunnen richten op verschillende doelgroepen. Dit biedt ook kansen voor tijdelijke 

voorzieningen. 

 

Snelle en efficiënte besluitvorming 

De politieke draagkracht, de potenties van een sleutelpersoon en de verantwoordelijke 

projectmanager dragen voor een groot gedeelte bij aan het succes van een 

waterfrontherontwikkeling (Bassett et al., 2002; Gordon, 1999; Hoyle, 2000). Tijd is een kritieke 

succesfactor. Hoe langer procedures duren, hoe groter de kans dat marktomstandigheden en 

marktvraag zijn veranderd (Gordon, 1999). Hierbij is ook afstemming tussen overheden onderling van 

belang, waarbij overeenstemming wordt bereikt over een plan (Karachalis & Kyriazpoulos, 2006). Dit 

kan aangeduid worden als institutionele integratie. 

 

Financiële haalbaarheid 

De winstgevendheid en opbrengsten van een waterfront zijn grotendeels afhankelijk van de 

efficiency, aantrekkelijkheid en concurrentiekracht (Hoyle, 2000). Dutton (1991 in Jones, 1998) stelt 

dat de financiële haalbaarheid afhankelijk is van een aantal factoren: de mate waarin er diversificatie 

is in commerciële activiteiten, de mate waarin is gezorgd voor toeristische ontwikkelingen en de 

mate waarin een hoge omgevingskwaliteit is bereikt. Een toeristisch waterfront zou hierin een pré 

kunnen hebben. Als alle andere aspecten van een waterfrontherontwikkeling succesvol zijn, vormt 

de financiële haalbaarheid de grootste zekerheid voor een financieel aantrekkelijk en winstgevend 

project (Hoyle, 2000; Marshall, 2001). Een businessplan moet een realistische projectie geven van 

wat te verwachten valt aan marktvraag, financiering en leningen (Millspaugh in Marshall, 2001). Een 

strategisch waterfrontproject moet in staat zijn voldoende investeringen aan te trekken (Jauhiainen, 

1995) en inzichtelijk financieel management is noodzakelijk (Gordon, 1997). Hierbij moet ook 

rekening worden gehouden met eventuele conjuncturele schommelingen (Gordon, 1997). Een 

waterfrontherontwikkeling welke minder succesvol was in het aantrekken van investeerders was de 

London Docklands: sommige onderdelen waren pas na tien jaar winstgevend (Huang et al., 2011). 

 

Samenwerking tussen private én publieke partijen 

Vroege investeringen van private partijen kunnen een indicatie zijn van het succes van een project 

(aspect van succes) (Lehrer & Laidley, 2008; Miles, 2005). Echter kunnen private partijen het niet 

alleen: de optimale situatie is een samenwerking tussen private en publieke partijen (Gordon, 1997; 

Gordon, 1999; Huang et al., 2011; Marshall, 2001; Urban Land Institute Asia, 2005; VROM, 2007; 

Wakefield, 2006). Urban Land Institute Asia (2005) stelt dat voor een succesvolle 
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waterfrontherontwikkeling de belangrijkste overheidsgroepen, private organisaties en organisaties 

die opkomen voor de burgers moet worden meegenomen in de ontwikkeling (de staat, de markt en 

het maatschappelijk middenveld). Ook door subsidies en investeringen van de overheid wordt de 

kans op een succesvol project vergroot. Daarnaast is er een andere succesfactor: de aanwezigheid 

van zowel private als publieke partijen in het gebied (deels functionele integratie). Publieke partijen 

die als eerste de intrek nemen in één van de herontwikkelde locaties om deze op te vullen of starten 

met de ontwikkeling van infrastructuur of openbare ruimte (Bischof, 2007; Romein, 2005). Marshall 

(2001) stelt dat de meest succesvolle projecten van waterfrontherontwikkeling gebruikt hebben 

gemaakt van het opzetten van een quasi-overheid managementorganisatie (vergelijkbaar met een 

Grondexploitatiemaatschappij in gebiedsontwikkeling). Op eenzelfde organisatievorm wijst McCarthy 

(2004). Dit is één onderdeel van de procesmatige integratie zoals besproken in hoofdstuk twee, maar 

daarnaast moeten de belangrijkste overheidsgroepen ook afstemming bereiken (institutionele 

integratie). Wood (1965) stelt dat het beheer van het waterfront publiekelijk moet gebeuren om 

ongewenst gebruik tegen te gaan. Iwata & Del Rio (2004) en Cook (2004) benadrukken ook het 

belang van goed beheer en management van het waterfront: een langetermijnvisie is hierbij 

noodzakelijk. 

 

Betrokkenheid lokale bevolking  

Hoyle (2000) spreekt in dit geval over integratie van de lokale bevolking en andere betrokkenen en 

(in mindere mate) van integratie van verschillende doelen. Dit is het andere onderdeel van de 

actorintegratie zoals gedefinieerd in hoofdstuk twee. Ook Miles (2005) suggereert in zijn onderzoek 

dat het lastig is een succesvol project te bewerkstelligen zonder dat het geaccepteerd is onder de 

lokale bevolking. Hunt (2004 in Miles, 2005, p. 921) bevestigt: “……Grand-standing, high prestige 

developments funded by outside quangos [Quasi-autonomous nongovernmental organisations] 

usually falter if there is no local talent or support networks behind them”. 

 

De houding van de lokale bevolking die vol vertrouwen tegenover een waterfrontproject staat is een 

essentieel element om deze vorm van stedelijke herontwikkeling tot een succes te maken (Cook, 

2004; Desfor & Jørgensen, 2004; Doucet, 2010; Marshall, 2001; McCarthy, 1996; McCarthy, 2004; 

McGovern, 2008; Miles, 2005; VROM, 2007). Evans (2005, p. 976) noemt ook de noodzaak voor een 

“community planning approach”. Het gaat om de “people’s city” (Jones, 1998, p. 440). 

 

Onderscheidendheid “uniqueness”/authenticiteit 

Het is belangrijk te voorkomen dat een herontwikkeling van een waterfront een kopie wordt van 

andere waterfronten. Mann (1988, p. 191) noemt dit het voorkomen van “McDonaldization” van het 

waterfront (Aerts, 2010; Bischof, 2007; Chang et al., 2004; Cook, 2004; Erkök, 2009; Mann, 1988; 

Tunbridge & Ashworth, 1992 en Law, 1994 in McCarthy, 2004; Smith & Von Krogh Strand, 2011; 

Wakefield, 2006). Hierbij is het ook belangrijk dat er activiteiten plaatsvinden die verbonden zijn met 

het voorgaande gebruik van het gebied (Bruttomesso in Marshall, 2001; Martire, 2008). Hierbij speelt 

authenticiteit ook een belangrijke rol: richt je niet alleen op toeristen, maar bied iets dat ook de 

lokale bevolking aanspreekt (Bischof, 2007; Griffin & Hayllar, 2006; Karachalis & Kyriazpoulos, 2006).  
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Op deze en de volgende pagina: de kaders 2 en 3 die de theoretische veronderstellingen van 

waterfrontherontwikkelingen hebben geanalyseerd en tabel 1 hebben aangevuld met specifieke leisure-retail 

voorwaarden. 

 

 

       Kader 2 De waterfrontherontwikkeling van Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 

   

Inhoud 

Allereerst is sprake van functionele integratie door de verschillende leisure georiënteerde 

activiteiten die zijn ontwikkeld naast kantoren, openbare ruimte, woningen, universiteit, winkels en 

horeca. Ook is gebruik gemaakt van ruimtelijke integratie door het verwijderen van het spoor 

tussen de stad en het water, door openheid richting het water te creëren, zorg te dragen voor 

eenheid in bouwhoogtes en gebouwen aan het water en de architectuur aan te laten sluiten op de 

omgeving. Daarnaast werd gezorgd voor publieke openbare ruimte, het aanplanten van groen, 

watersportactiviteiten en een waterfrontpromenade (Jauhiainen, 1995). Dit betekent dat er veel 

werd gedaan om  de beleving (van het water) te versterken. Daarnaast werd gebruikt gemaakt van 

citymarketing met de nadruk op toerisme en leisure, voornamelijk  gericht op midden- en hoge 

doelgroepen (Javier-Monclús, 2003). Er is weinig behoud van erfgoed wat misschien beter had 

gekund, echter is datgene wat wel is behouden (voor retail) goed gebruikt om een herinnering te zijn 

aan het verleden (Jauhiainen, 1995). 

 

Proces 

Bij de herontwikkeling van het waterfront van Barcelona was sprake van innovatieve plannen 

(Jauhiainen, 1995). Ook was sprake van actorintegratie. De lokale bevolking werd betrokken bij de 

herontwikkeling en er was daarnaast sprake van een publiekprivate samenwerking (Jauhiainen, 

1995; Javier-Monclús, 2003). Procesmatig was er sprake van een quasi-overheid 

managementorganisatie, integrale ontwikkeling bestaande uit verschillende projecten, fasering, 

vroege ontwikkeling van infrastructuur, flexibiliteit in planning en tussentijdse aanpassing van 

plannen door veranderende economische omstandigheden (Jauhiainen, 1995). Ten slotte werden 

initieel publieke gelden gebruikt om private investeringen aan te wakkeren (Jauhiainen, 1995; 

Javier-Monclús, 2003). Jauhiainen (1995) merkt echter ook op dat niet alles succesvol is aan deze 

locatie: de economische benadering was belangrijker dan de sociale benadering. Hierdoor zijn 

sociale problemen ontstaan: de wijk die het dichtst bij het waterfront ligt is de op één na armste wijk 

van Barcelona en het gebruik van het waterfront door deze groep inwoners blijft beperkt 

(Jauhiainen, 1995). Ten slotte heeft het project flinke vertraging opgelopen (Javier-Monclús, 2003). 
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       Kader 3 De waterfrontherontwikkeling van Rotterdam  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdam 

 
Inhoud 

Allereerst is sprake van functionele integratie doordat verschillende functies aanwezig zijn 

(commerciële functies in de plint, appartementen vanaf de eerste verdieping, recreatie, kantoren, 

scholen en een medisch centrum) (McCarthy, 1996; OBR, 2006). Daarnaast is sprake van ruimtelijke 

integratie door de integratie van het waterfront met de rest van de stad en de mogelijkheden voor 

hergebruik van gebouwen (OBR, 2006). Aan het Rotterdamse waterfront is sprake van openbare 

ruimte, speelplekken, groen, maritieme thematisering, musea, drijvende horeca en beperkte 

autotoegankelijkheid (OBR, 2006). Ook werd het Word Port Centre (kantoren) in een vroeg stadium 

ontwikkeld om als katalysator te dienen voor het aantrekken van andere functies (Mc Carthy, 

1996). Andere aspecten van succes die worden genoemd:  een hoger niveau van entrepreneurship, 

beeldvorming van Rotterdam als kosmopolistische stad, verbetering van de leefkwalititeit van lokale 

bevolking en een toegenomen vraag van winkels en diensten (URBED & Van Hoek, 2007). Inhoudelijk 

was het mogelijk de sociale dimensie mee te nemen door het ontwikkelen van een 

trainingscentrum, waardoor de werkgelegenheid in de vrijetijdsindustrie is toegenomen door bij- 

en omscholing (1 op de 19 arbeidsplaatsen is nu in de vrijetijdsindustrie) (OBR, 2006). Daarnaast zijn 

bezoekersaantallen gestegen (OBR, 2006). Minder positieve aspecten zijn dat aantrekkelijke 

plekken ver uit elkaar liggen, de beleving van het water nog niet optimaal is benut, de auto nog 

domineert en sommige havens nog stil en verlaten zijn (OBR, 2006). Culturele en 

entertainmentfaciliteiten kennen korte exploitatieperiodes en ook horeca is geen grote 

publiekstrekker, tenzij het op het water is of relatie heeft met erfgoed (OBR, 2006). Een aantal 

kansen en verbeterpunten worden benoemd om het Rotterdamse waterfront succesvoller te maken: 

beter ingerichte openbare ruimte (promenade), meer voorzieningen voor ontspanning, goed 

beheer, evenementen en manifestaties, betere verbinding met de bestaande stad, netwerk van 

routes, maritieme thematisering, bijzondere trekkers (ballonvaart) en familierecreatie (OBR, 2006). 

 

Proces 

Gedeeltelijke actorintegratie is bewerkstelligd door een publiekprivate samenwerking (McCarthy, 

1996). Procesmatig is gekozen voor een vroege ontwikkeling van infrastructuur, een strategische 

planningsopzet, fasering, flexibiliteit in het integrale masterplan, ontwerprichtlijnen voor het 

garanderen van continue kwaliteit en het opzetten van publieke functies alvorens private functies 

verder ontwikkeld werden (McCarthy, 1996; OBR, 2006). Ook aan het Rotterdamse waterfront had 

de sociale benadering beter gekund. McCarthy (1996) noemt de waterfrontherontwikkeling van 

Rotterdam minder succesvol op het vlak van het betrekken van de lokale bevolking bij de 

besluitvorming (de actorintegratie kan dus beter). Ook de institutionele integratiekan nog beter. 

Ook heeft volgens Mc Carthy (1996) de hoge mate van private investeringen geleid tot een 

ontwikkeling van enkel hoogwaardige functies die de verbinding met de lokale bevolking verkleinen 

of zelf verbreken. Een schema van Romein’s (2005) analyse van de leisure en entertainment waarde 

van het Rotterdamse waterfront is te vinden in de bijlagen (tabel I). 
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Verscheidenheid aan gebruiksfuncties 

De toerist wil een echte ervaring, bewoners en/of bezoekers willen een woon-, winkel- en 

werkomgeving. Dit betekent een groot belang voor inhoudelijke integratie (functioneel en ruimtelijk). 

De inrichting moet een afweging zijn van aantrekkelijkheid voor toeristen en aantrekkelijkheid voor 

de lokale bevolking. Een verscheidenheid aan gebruiksfuncties is daarom belangrijk om van het 

waterfront een succes te kunnen maken (Bassett et al., 2002; Bischof, 2007; Craig-Smith & Fagence, 

1995; Erkök, 2009; Huang et al. 2011; Mann, 1988; McCarthy, 2004; Romein, 2005; Stevens, 2006; 

Tunbridge & Ashworth, 1992 in Del Saz-Salazar & Garcia-Menendez, 2003). Zowel overdag als  

’s nachts moet men zich veilig kunnen voelen, dit kan door functies met verschillende eigenschappen 

te combineren in het gebied (Bassett et al., 2002; Bischof, 2007; Doucet, 2010; Karachalis & 

Kyriazpoulos, 2006; Keating et al., 2005). Bischof (2007) en Stevens (2006) stellen dat door een 

verscheidenheid aan actieve, publiekelijk toegankelijke voorzieningen rondom het knooppunt tussen 

bestaande stad-waterfront de levendigheid van het gebied wordt vergroot en bezoekers in 

toenemende mate de mogelijkheid wordt geboden hier langer te verblijven en elkaar te ontmoeten.  

 

‘Aantrekkelijke’ bereikbaarheid & routing 

Om de waterfrontherontwikkeling tot een succes te maken moet de nadruk liggen op het beter 

toegankelijk maken van het gebied, voornamelijk voor voetgangers en openbaar vervoer (Bischof, 

2007; Erkök, 2009; Mann, 1988; Stevens, 2006). Autoverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt en 

indien wel toegestaan voorzien van een duidelijke routing met goede parkeermogelijkheden (Atelier 

Fryslân, 2009). Ook ligt de nadruk op de herontdekking van het transport via het water voor 

bijvoorbeeld toeristen (Bischof, 2007; Gordon, 1999; Marshall, 2001). De reis naar het waterfront 

moet als een beleving worden gezien (Atelier Fryslân, 2009; Griffin & Hayllar, 2006; Martire, 2008; 

Stevens, 2006). Stevens (2006) verwoordt dit als volgt: “bridges are more than investments in 

transport, and road bridges which provide access to riverfront leisure areas may need to be budgeted 

and programmed to take account of their crucial contribution to legibility, delight and leisure 

activities”. Wanneer sprake is van een herontwikkeling van infrastructuur, moet ook gekeken worden 

naar een manier om ‘het nuttige met het aangename te verenigen’. Een voorbeeld hiervan is de 

Erasmusbrug in Rotterdam welke als een icoon van de herontwikkeling wordt gezien. 

 

Publieke toegankelijkheid met een ‘open gezicht naar het water’ 

Als aanvulling op de voorgaande succesfactor, ligt bij een succesvol waterfrontproject de nadruk op 

publieke toegankelijkheid van parken, kades en pleinen (Atelier Fryslân, 2009; Keating et al., 2005; 

Mann, 1988; Smith & Van Krogh Strand, 2011; Wood, 1965). Directe toegang naar en van het water 

van aangrenzende gebieden is één van de succesfactoren van het waterfront van Baltimore (Falk, 

1992 in Jauhiainen, 1995). Ook kan een aantrekkelijke en toegankelijke publieke ruimte zorgen voor 

een waardestijging van naastgelegen percelen (Gordon, 1999; Marshall, 2001; Wood, 1965). Dit 

hangt nauw samen met de ontwerpkwaliteit. Deze speelt een belangrijke rol om de fysieke omgeving 

zo te ontwerpen dat deze toegankelijk wordt (ervaren) en mensen het waterfront weten te vinden 

(Bassett et al., 2002; Bischof, 2007; Desfor & Jørgensen, 2004; Stevens, 2006). Het is belangrijk om 

het van oudsher gesloten waterfront te openen en openbaar toegankelijk te maken vanaf de rest van 

de stad. 

 

Relatie bestaande stad-waterfront 

De relatie tussen bestaande stad en waterfront is eerder genoemd in § 2.4.3 over ruimtelijke 
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integratie. Hoyle (2000) spreekt over integratie van het heden en het verleden (bestaand-nieuw) als 

een belangrijk aspect van waterfrontherontwikkeling. Atelier Fryslân (2009) bevestigt dat het naast 

elkaar bestaan van oud en nieuw in stedenbouw een belangrijk aspect is van de ruimtelijke kwaliteit. 

Scheltens et al. (2008) presenteren een aantal kritische sleutelfactoren bij transformatie van 

industrieel vastgoed (bijvoorbeeld de transformatie van een loods tot museum): zo slim mogelijk 

gebruik maken van het pand en de locatie, een helder concept waarin betrokkenen zich kunnen 

vinden, marketinginspanningen, goede omgang met belangen van betrokkenen en proactief 

reageren op risico’s. Afstemming tussen de bestaande stad en het waterfront is een belangrijke 

succesfactor (Atelier Fryslân, 2009; Hoyle, 2000; McCarthy, 1998). Marshall (2001) beschrijft dit als 

de “plurality of functions of the area”: het waterfront speelt verschillende, maar elkaar aanvullende, 

rollen. Het waterfront kan een grens vormen tussen het water en de stad, maar tegelijkertijd moet 

het de aspecten van de stad versterken (Bassett et al., 2002; Stevens, 2006). Door een promenade 

langs de waterkant en andere verbindingen tussen de bestaande stad en het waterfront kan het 

geïsoleerde karakter van het waterfront worden tegengegaan (Bischof, 2007; Hoyle, 2000; Marshall, 

2001). Cook, Marshall & Raine (in Marshall, 2001, p. 133) stellen: “A truly world-class waterfront is 

one that has a vision, both for the working aspects of the port and for the urban character of the city 

edge”. De historische waterroutes zijn in toenemende mate een belangrijke leisurecomponent van 

de stad (Erkök, 2009). De kracht van het waterfront zit hem juist in het ‘anders’ zijn dan de stad: even 

ontsnappen uit de stad (Griffin & Hayllar, 2006). Ook de onderling verschillende en elkaar 

aanvullende retail van de binnenstad en het waterfront wordt gezien als succesfactor van een 

waterfrontherontwikkeling (McGovern, 2008). Cook (2004) waarschuwt voor inter-stedelijke 

concurrentie tussen waterfront en stad bij bijvoorbeeld horeca en retail. 

 

Eenheid binnen voorzieningen en ontwerp 

Voor toeristen zijn attracties als winkels, erfgoed, café/restaurant en strand belangrijke aspecten 

naast sightseeing en wandelen (Griffin & Hayllar, 2006). Belangrijk is de onderlinge samenhang 

tussen attracties (McCarthy, 2004). Ook gebruik van materialen en architectuur in overeenstemming 

met gebouwen in de omgeving zorgt voor een betere inpassing van het herontwikkelde waterfront 

(Atelier Fryslân, 2009; Keating et al., 2005; McGovern, 2008). Een aantrekkelijk ontwerp van een 

gebouw kan mensen ook nieuwsgierig maken naar wat er binnen gebeurt (Smith & Von Krogh 

Strand, 2011). Mann (1988, p. 196) gebruikt het concept “environmental art” om aan te duiden dat 

door bijvoorbeeld verlichting het speciale karakter van water versterkt kan worden. Environmental 

art kan hiermee ook inspelen op de ‘sense of place’ van een waterfront (zie verderop). 

 

Waterfront als katalysator voor andere ontwikkelingen 

Door de verbeterde aantrekkingskracht kan de waterfrontherontwikkeling een katalysator worden 

voor andere ontwikkelingen in de stad (het Guggenheim Museum aan het waterfront in Bilbao heeft 

voor zoveel bezoekers gezorgd dat er nieuwe hotels ontwikkeld moesten worden) (Oakley, 2007a; 

Turok, 1992 in Cook, 2004; Vegara (in Marshall, 2001)). Een ander voorbeeld wordt genoemd door 

Neale (2004), die stelt dat er een groter aanbod is aan restaurants en horeca in de binnenstad die 

langere openingstijden hanteren sinds de herontwikkeling van het waterfront in Southampton. De 

herontwikkeling van het waterfront heeft hiermee een bredere uitwerking. Een project is succesvol 

te noemen als er meer toeristen en bezoekers getrokken kunnen worden. Dit is een aspect van 

succes. Hiervoor is het voornamelijk van belang motivaties en verwachtingen van toeristen en 

bezoekers van het waterfront in kaart te brengen (Dicks, 2003 in Miles, 2005; Miles, 2005).  
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Verbetering stadsimago door ‘sense of place’ 

De fysieke omgeving van het waterfront met de aanwezige bebouwing bezit de kans om een 

verbinding te leggen tussen verschillende groepen mensen in de stad en te zorgen voor een 

collectieve identiteit, een gevoel dat zij hebben bij hun plaats: de ‘sense of place’ (Hoyle, 2000; 

Jacobs, 2004). ‘Sense of place’ is besproken in §2.4 en wordt ook verder uitgewerkt in hoofdstuk vijf. 

Door verschillende nieuwe activiteiten en ervaringen te ontwikkelen kan ingespeeld worden op de 

wensen van verschillende sociale groepen met verschillende wensen (Miles, 2005). De routes langs 

de waterkant, de kwaliteit van het water, de uitkijkpunten en architectonische invulling bepalen 

onder andere deze ‘sense of place’ (Bruttomesso in Marshall, 2001). Een belangrijk punt hierbij is ook 

een herkenningspunt of een baken wat de plek uniek maakt (Atelier Fryslân, 2009). Het gevoel dat 

mensen hebben bij een plaats is in sommige gevallen nog belangrijker dan de fysieke voorzieningen 

en/of attracties die aanwezig zijn (Griffin & Hayllar, 2006; Iwata & Del Rio, 2004; Marshall, 2001; 

Miles & Miles, 2004 in Oakley, 2007a). Het is belangrijk de “image-reality gap” te voorkomen: het 

gecreëerde beeld moet geaccepteerd worden door de lokale bevolking én door de 

bezoekers/toeristen (Paddison, 1993 in Doucet, 2010, p. 158). Martire (2008, p. 390) concludeert 

over leisure waterfronten in haar rapport: “It would be useful to look at issues such as productive 

landscapes, playgrounds, piers, open sports grounds, open-air theatres, museums and markets, 

spaces that may also reflect in some way the identity of these cities”. Hiermee stelt Martire (2008) 

dat de geplande voorzieningen moeten passen bij de identiteit van de stad en dus het beeld dat men 

op wil roepen. Dit ligt dicht bij de belevingswaarde zoals gedefinieerd in hoofdstuk twee. 

 

Toegenomen werkgelegenheid 

McCarthy (1996) stelt dat waterfrontherontwikkelingen voor tijdelijke en permanente 

werkgelegenheid kunnen zorgen. Allereerst bij constructie- en ontwikkelingswerkzaamheden binnen 

het project en vervolgens binnen de verschillende gerealiseerde functies. Belangrijk hierbij is wel dat 

een voordeel voor de lokale, omwonende (werkloze) bevolking alleen aanwezig is als deze banen 

aansluiten bij hun capaciteiten (Cook, 2004; Carson et al., 2010). Ook Bischof (2007) definieert dit als 

een aspect van succes  van waterfrontherontwikkeling.  

 

Omgevingskwaliteit 

Een toename van de “quality of urban life” is een ander belangrijk aspect van succes van 

waterfrontherontwikkeling (Erkök, 2009; Marshall, 2001). Een waterfrontherontwikkeling is 

succesvol als deze inspeelt op de kansen en eisen van de omgeving en hiermee de 

omgevingskwaliteit kan verhogen (Desfor & Jørgensen, 2004). Het hergebruiken en bewaren van 

elementen uit de omgeving bij een herontwikkeling van het waterfront, kan zorgen voor een 

optimale omgevingskwaliteit en draagt hierdoor bij aan de ‘sense of place’ (Brutomesso, 2001 in 

Bischof, 2007). Atelier Fryslân (2009) stelt dat openbaar groen een waterfront ook aantrekkelijk 

maakt. Daarnaast is een succesvolle waterfrontherontwikkeling ook afhankelijk van de kwaliteit van 

het water (Brutomesso, 2001 in Bischof, 2007). “Water is een extra ontwerpelement dat, indien goed 

toegepast, een onderscheidende kwaliteit kan leveren”(Anne Loes Nillesen, Defacto in Water, Wonen 

& Ruimte, 2011, p. 14). De waterfrontherontwikkeling in West-Europese landen wordt gezien als 

meer succesvol dan in de Verenigde Staten, omdat de Europese landen er beter in zijn geslaagd 

sociale, ruimtelijke en milieuaspecten mee te nemen in de herontwikkeling (Urban Land Institute, 

2005). Er kan dus gesteld worden dat de Europese herontwikkelingen meer aspecten van ruimtelijke 

kwaliteit hebben verzekerd dan de eerdere waterfrontherontwikkelingen in de Verenigde Staten.  
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Breder dan ‘omgevingskwaliteit’, vormt dit aspect van succes samen met de andere 

succesvoorwaarden de sleutel tot het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard zal in elke 

herontwikkeling de doelstelling anders zijn en zal ook niet elke herontwikkeling op dezelfde 

aspecten van de ruimtelijke kwaliteit de nadruk leggen. Ruimtelijke kwaliteit is immers een 

locatiespecifiek begrip, maar in elk geval komt uit de literatuur naar voren dat de volgende 

aspecten een indicatie zijn voor een succesvolle uitkomst binnen de ruimtelijke kwaliteit van een 

waterfront: het aantrekken van toeristen en investeerders, een betere leefomgeving, toegenomen 

werkgelegenheid, openbare toegankelijkheid, een katalysator voor overige ontwikkelingen en een 

beter imago en/of ‘sense of place’ voor bezoekers en toeristen. Door de succesvoorwaarden 

(factoren) te hanteren kan aan één of meerdere doelen binnen de ruimtelijke kwaliteit (aspecten) 

voldaan worden, waarbij geldt aan hoe meer doelen wordt voldaan, hoe succesvoller de 

waterfrontherontwikkeling. De parameters lijken hiermee alleen inhoudelijk te zijn, maar pas als 

ook procesfactoren meegenomen zijn kan de herontwikkeling op de lange termijn succesvol zijn. 

Vandaar dat een onderscheid is gemaakt tussen inhoud en proces. 

 

3.3 Conclusie 
Aan de hand van voorbeelden heeft dit hoofdstuk geleid tot een theoretische definiëring van 

succesvoorwaarden van een leisure-retail waterfrontherontwikkeling. Hieruit blijkt zowel de 

inhoudelijke als procesmatige integratie als belangrijke succesvoorwaarden gezien kunnen worden. 

Inhoudelijk gaat het dan om het aanbod van verschillende functies en de relatie tussen de bestaande 

stad en het waterfront. Procesmatig gaat het dan om het betrekken van de lokale bevolking, het 

opzetten van een publiekprivate samenwerking, fasering, flexibiliteit en cofinanciering. Een 

essentieel aspect voor een leisure-retail waterfront lijkt de beleving van het water te zijn door 

promenades, horeca een het water en watersportactiviteiten. Daarnaast is het neerzetten van een 

uniek, authentiek product door middel van thematisering en het terug laten zien van het verleden 

benoemd. Leisurevoorzieningen ‘werken’ anders dan woningbouw of kantoren: de markt werkt sterk 

bottom-up in plaats van topdown (Ecorys, 2008). Daarnaast wordt de ‘belevingswaarde’ van de 

ruimtelijke kwaliteit binnen leisure als veel belangrijker gezien om toeristen en investeerders aan te 

trekken dan de andere waarden van ruimtelijke kwaliteit 

 

De garantstelling van de gebruikswaarde is terug te vinden in het openbaar toegankelijk maken van 

het waterfront, realiseren van openbare ruimte en openbaar groen, het realiseren van infrastructuur 

en de ontwikkeling van een trainingscentrum voor het stimuleren van lokale werkgelegenheid. Al 

deze aspecten creëren de gebruikswaarde van het waterfront. Daarnaast is een belangrijke rol 

weggelegd voor de belevingswaarde. Door thematisering, attracties, eenheid in ontwerp, optimale 

benutting van het water voor de beleving wordt de belevingswaarde van het waterfront vergroot. De 

toekomstwaarde van het waterfront is succesvol als een lange termijndoelstelling aanwezig is, 

waarbij naast economische vooruitgang ook sociale, culturele en ruimtelijke aspecten worden 

meegenomen. Door te zorgen voor ontwerprichtlijnen die de kwaliteit van de fysieke omgeving 

garanderen, wordt het waterfront ook aantrekkelijk voor de toekomstige generaties. Voornamelijk 

een langetermijndoelstelling (goed beheer en management) waarin ook visies van de lokale 

bevolking meegenomen worden kan zorgen voor een duurzaam waterfront. Bovenstaande 

constateringen zijn de essentiële elementen van de ruimtelijke kwaliteit van een leisure-retail 

waterfront. In hoeverre deze geldig zijn voor kleine steden zullen de resultaten van het empirisch 

onderzoek uitwijzen binnen de casus Harlingen. 
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Economisch beleid, politiek beleid en UDP’s 
 

In hoofdstuk twee is de veranderende relatie tussen haven en stad beschreven en dit is één van de 

redenen geweest dat waterfrontherontwikkelingen zijn ontstaan. Het voorgaande hoofdstuk heeft 

succesvoorwaarden en achtergrondvariabelen geschetst, ook in de politieke en bestuurlijke arena. 

De wens en noodzaak voor waterfrontherontwikkeling zijn ontstaan uit bredere veranderingen 

binnen het economische en politieke beleid. Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze politieke en 

economische context. 

 

4.1 New Economic Policy (NEP) 
Zoals ook uit de analyse van de historie van het waterfront (§ 2.2) duidelijk is geworden, heeft het 

economische systeem verschillende veranderingen ondergaan om uiteindelijk tot het belang van 

waterfrontherontwikkeling te komen (Hoyle, 2000; Huang et al., 2011; Karachalis & Kyriazpoulos, 

2006; Minca, 1995 in Heidkamp & Lucas, 2006). In de jaren ’60 ontstond een crisis tussen het 

Fordisme en het post-Fordisme, ook wel ‘flexible accumulation’ genoemd. Wat houdt dit echter 

precies in? 

 

De Fordistische economische situatie was gebaseerd op massaproductie, schaaleconomieën en 

massaconsumptie, waarbij een economisch gunstig klimaat werd verzorgd door de staat: de 

Keynesiaanse welvaartsstaat. Hierin streefde de overheid naar volledige werkgelegenheid in een 

relatief gesloten, nationale economie (Jessop, 1993 in Aerts, 2010). Toen deze aanpak in de jaren ‘60 

niet meer succesvol bleek te zijn door onder andere toenemende globalisering, nieuwe, opkomende 

industrielanden en nieuwe specialistische technieken die werden gebruikt in landen zoals Japan en 

China, was de vraag naar een nieuw, flexibeler productiesysteem ontstaan: het  

post-Fordistische systeem (Aerts, 2010; Carmona & Burgess, 2009; Cook, 2004; Jessop, 2002). 

 

In de post-Fordistische economie werd het aantrekken van investeringen belangrijker dan het 

onderhouden van de nationale vraag (Jessop, 1993 in Aerts, 2010). Andere kenmerken zijn nieuwe 

technologische en organisatorische modellen, deregulering, privatisering en een meer open, 

marktgericht beleid. De rol van de overheid werd hiermee ook anders: de nadruk kwam te liggen op 

het vergroten van de concurrentiekracht. Dit wordt de “Schumpeterian Workfare State” genoemd 

(Aerts, 2010, p. 15).  

 

Lawton (2008) beschrijft deze overgang als een transitie van de Fordistische industriële economie 

naar een post-Fordistische diensteneconomie (Lawton, 2008). Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez 

(2002, p. 547) gebruiken hiervoor de term “New Economic Policy” (NEP) en deze wordt ook in deze 

masterthesis verder gehanteerd. De NEP wordt gekenmerkt door de gedachte dat het ingrijpen in de 

markt niet langer alleen aan de overheid over gelaten moet worden en dat investeringen van 

4 



 

31 
 

publieke gelden in sociale, fysieke en geografische infrastructuur en grote projecten die bijdragen 

aan nieuwe vormen van kapitaalverkrijging goed zijn voor een vrije marktwerking. Binnen deze 

economische context werden stedelijke herontwikkelingen gezien als een kans om de economische 

situatie in het gebied te verbeteren en werkgelegenheid te creëren om daarmee de economische 

positie van de stad te versterken (Swyngedouw et al., 2002). Met de veranderende economische 

situatie en het nieuwe economische beleid, veranderden ook bestuurlijke visies en het politieke 

beleid ten aanzien van de stedelijke planning. De gevolgen hiervan worden toegelicht in de volgende 

paragraaf. 

 

4.2 New Urban Policy (NUP) 
Het nieuwe stedelijke beleid ontwikkelde gelijktijdig met het nieuwe neoliberale economische beleid, 

met de nadruk op “re-centering the city” (Swyngedouw et al., 2002, p. 545). Cook (2004) signaleert 

hier twee met elkaar gerelateerde veranderingen: van “government” naar “governance” en van 

“managerialism” naar “entrepreneurialism”. Beide worden toegelicht.  

 

4.2.1 Van government naar governance 

De nieuwe neoliberale, post-Fordistische gedachte zorgde voor een andere rol van de staat en 

veranderde haar takenpakket en verantwoordelijkheden. De staat trad steeds meer coördinerend en 

faciliterend op en er werden steeds meer sleutelpersonen uit het bedrijfsleven betrokken bij de 

besluitvorming (Cook, 2004; Harvey, 1989). Van deze niet-overheidsactoren wordt verwacht dat zij 

input leveren voor het economische en politieke beleid op verschillende niveaus. Hierbij kwam de 

beslissingsbevoegdheid steeds minder te liggen bij de nationale overheid, maar steeds meer bij 

hogere instituties (Europees, internationaal) of lagere overheden (lokaal, regionaal, provinciaal) en 

gaat het om het vormen van coalities. Dit kan worden omschreven als “glocalisation”(Swyngedouw 

et al., 2002).  

 

4.2.2 Van managerialism naar entrepreneurialism 

Een tweede verandering is de verschuiving van managerialism naar entrepreneurialism. Vanaf de 

jaren ’60 heeft de managerialism benadering steeds meer ruimte gegeven aan de entrepreneurialism 

benadering. Managerialism heeft drie kenmerken: de nadruk op het toewijzen van 

staatsoverschotten, het verzorgen van publieke diensten en voorzieningen en een heersende sociale 

welvaartsideologie (Griffiths, 1998a in Cook, 2004). Entrepreneurialism heeft drie andere kenmerken. 

Ten eerste wordt publiekprivate samenwerking centraal gesteld. Lokale overheden hebben als doel 

investeringen, externe subsidies en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Ten tweede biedt dit 

ruimte voor speculatie, innovatie en flexibiliteit. Als derde punt ligt de nadruk meer op de politieke 

economie van een plaats in plaats van een gebied. Hiermee verschuift de nadruk van verbetering van 

omstandigheden binnen een gebied vanuit economisch en politiek beleid, naar een publiekprivate 

samenwerking met de nadruk op investeringen en economische ontwikkeling (Hall & Hubbard, 1996; 

Harvey, 1989). Dit heeft geleid tot het ‘growth-first’ beleid gekenmerkt door het aantrekken van 

investeringen, het leidend zijn van vastgoed bij herontwikkelingen, het maken van winst en 

marketing campagnes gericht op toeristen en potentiële investeerders (Aerts, 2010; Cook, 2004; 

Sairinen & Kumpulainen, 2006). Hierin heeft de invloed van de globalisering een sterke rol gespeeld 

(Hall & Hubbard, 1996). 

 



 

32 
 

De veranderingen van managerialism naar entrepreneurialism en van government naar 

governance hebben gezorgd voor een nieuw stedelijk beleid (New Urban Policy), waarvan 

citymarketing het doel is geworden (Gospodini, 2001; Swyngedouw, 2003 in Aerts, 2010). Eerdere 

gedachten om de stad in te richten aan de hand van gedetailleerde masterplannen werden steeds 

meer losgelaten (Carmona & Burgess, 2009). Strategische planning werd het nieuwe sleutelwoord.  

 

4.2.3 Strategische planning 

De grootste verandering in de stedelijke planning was de opkomst van “strategische planning” als 

planningstijl (Carmona & Burgess, 2009, p. 24). Strategische planning draait om flexibele, 

geïntegreerde en consensus planning met vier actoren: lokaal bestuur, bedrijven (‘entrepreneurs’), 

de kennisindustrie (universiteiten en onderzoekscentra) en de lokale bevolking. De ontwikkeling van 

een goede visie is in strategische planning een belangrijk element (Carmona & Burgess, 2009). Een 

andere benaming die vaak gebruik wordt is ook wel ‘planning door projecten’ (Carmona & Burgess, 

2009; Voogd, 2001). De definitie van strategische planning volgens Albrechts (2004, p. 74 in Van den 

Broeck et al., 2010, p. 12): “strategische ruimtelijke planning is een transformatief en integratief 

sociaal-ruimtelijk proces waarover de overheid de regie voert en waardoor visies, referentiekaders en 

verantwoording voor samenhangende acties en middelen voor uitvoering gegenereerd worden die 

vorm en kader geven aan wat een plek is en kan worden”. 

 

Van den Broeck et al. (2010, p. 11) noemen vier principes van de strategische planning: realistische 

doelstellingen, goede kennis van de situatie, gebruik maken van beschikbare ‘sterktes’ en het 

ondernemen van actie totdat waardevolle resultaten zijn bereikt. Vanaf eind jaren ’80 worden door 

steeds meer steden strategische plannen opgesteld (Van den Broeck et al., 2010). Strategische 

projecten worden gekenmerkt door hun capaciteit om te zorgen voor structurele veranderingen in 

de ruimte. Ze zijn duidelijk aanwezig door hun schaal, complexiteit en/of belang en ze werken als een 

hefboom en zorgen voor spin-offs (Van den Broeck et al., 2010).  

 

Waterfrontherontwikkelingen zijn een vorm van strategische projecten, omdat het doel vaak het 

creëren van een spin-off is, het gaat om belangrijke (strategische) locaties en vaak is er een grote 

mate van complexiteit (Sairinen & Kumpulainen, 2006). Deze waterfrontprojecten vinden plaats in 

de nieuwe politieke en economische dynamiek van de “urban governance” (Van Marissing, 2006). 

Deze benadering wordt toegelicht in de volgende paragraaf. 

 

4.3 Urban governance en UDP’s 
Urban governance is een begrip dat zich lastig laat vertalen (Van Marissing, 2006). Dekker (in Van 

Marissing, 2006, p. 12) gebruikt de term “samenwerkend beleid”. Een belangrijk kenmerk van urban 

governance is samenwerking op verschillende niveaus en met verschillende actoren. Naast deze 

kenmerken beschikt urban governance over een aantal andere kenmerken. Allereerst de overgang 

van government naar governance waarbij sprake is van een afname van hiërarchische overleg- en 

besluitstructuren (zie § 4.2.1) (Jacobs, 2004; Oakley, 2007b). Daarnaast ontstaat meer macht voor de 

burgers (Van Marissing, 2006) en worden private partijen betrokken bij investeringen in stedelijke 

ontwikkelingen (Jacobs, 2004; Oakley, 2007a). Ten slotte heeft een overgang plaatsgevonden van 

algemeen beleid naar gebiedsgericht beleid en van sectoraal beleid naar meer integraal beleid 

(Oakley, 2007b; Van Marissing, 2006). Een heldere definitie van wat urban governance inhoudt wordt 

gegeven door Oakley (2007b):  
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“The focus of urban governance is therefore one of facilitating and marketing urban solutions through 

cross-sectoral alliances and collaboration, or contracting out, at the expense of assuming a providing 

and distributive role in metropolitan planning and development” (Oakley, 2007b, p. 283). 

 

Critici stellen dat in het huidige samenwerkende beleid de belangen van geld (investeringen) worden 

verkozen boven werkgelegenheid en de lokale bevolking, dat efficiëntie wordt verkozen boven 

gelijkheid en dat rijkdom wordt verkozen boven de verdeling van inkomsten (Winchester et al., 1996 

in Oakley, 2007a). Voornamelijk door de lokale bevolking te laten spreken tijdens de besluitvorming, 

kunnen deze aspecten worden afgewogen en negatieve gevolgen worden beperkt. 

 

Waterfrontherontwikkelingen worden vaak gezien als de symbolen van de succesvolle overgang naar 

urban governance (Bassett et al., 2002). Feldman (1999 in Sairinen & Kumpulainen, 2006) stelt dat 

waterfrontherontwikkelingen vandaag de dag een internationaal karakter hebben in stedelijke 

planning en politiek. Hedendaagse steden worden gezien als gemaakt door de krachten van de 

globalisering: “globalizing cities” (Yeoh, 1999 in Chang et al., 2004, p. 413). Het samenspel van 

globale en lokale factoren is van invloed geweest op de huidige visie op de invulling van 

waterfrontlocaties (Chang et al., 2004; Iwata & Del Rio, 2004). Chang et al. (2004, p. 422) noemen het 

een combinatie van “local branding” en “global wannabe-ism”. Waterfrontherontwikkelingen 

worden ook wel gezien als stedelijke ontwikkelingsprojecten (Urban Development Projects, UDP’s) of 

“flagships” (Doucet, 2010, p. 16). 

 

4.3.1 Stedelijke ontwikkelingsprojecten voor waterfronten 

Stedelijke ontwikkelingsprojecten kunnen in de context van deze masterthesis gedefinieerd worden 

als projecten die verwaarloosde industriële en infrastructurele locaties aan het water aanpakken om 

een nieuwe ontwikkeling van deze locatie op gang te brengen, toekomstige groei te creëren en 

concurrentie te stimuleren door investeringen, toeristen en bezoekers aan te trekken (Moulaert, 

Rodriguez & Swyngedouw, 2003 in Aerts, 2010). Stedelijke ontwikkelingsprojecten worden gezien als 

het instrument om het nieuwe stedelijke beleid uit te voeren binnen het nieuwe economische beleid 

gebaseerd op een post-Fordistisch accumulatieregime (Moulaert et al., 2003 in Aerts, 2010). 

 

Vanaf begin jaren ’90 werd gesproken over de “waterfront renaissance”. Hiermee worden 

waterfrontprojecten bedoeld die bredere sociale, economische en milieu voordelen opleveren voor 

achteruitgaande gebieden (Jones, 1998, p. 436). Stedelijke ontwikkelingsprojecten, ook wel 

“flagships” genoemd (Doucet, 2010, p. 16), hebben als doel het verbeteren van het imago en van de 

positie binnen de concurrerende stedelijke economieën (Cook, 2004; Swyngedouw et al., 2002). Ze 

zijn gericht op het aantrekken van drie doelgroepen: investeerders in vastgoed, toeristen en nieuwe, 

tot de hogere inkomensgroepen behorende, bewoners (Doucet & Van Kempen, 2011). De stedelijke 

ontwikkelingsprojecten zijn voortgekomen uit de veranderingen binnen het economische, politieke 

en stedelijke beleid. De relatie tussen deze drie concepten is te vinden in figuur I in de bijlagen. 

Figuur I is hiermee een samenvatting van wat is besproken in dit hoofdstuk. De termen ‘urban 

development projects’ (Cook, 2004; Swyngedouw et al., 2002), ‘flagships’ (Doucet, 2010) en ‘strategic 

urban projects’ (Javier-Monclús, 2003) worden gebruikt in de literatuur, maar betekenen binnen 

deze masterthesis hetzelfde.  
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Er is al langere tijd sprake van stedelijke vernieuwing en herontwikkeling, maar het onderscheidende 

van de huidige stedelijke ontwikkelingsprojecten is de politieke, economische en culturele context 

(Aerts, 2010). Steden zijn niet langer centra van productie, maar consumptie neemt hierin een steeds 

belangrijkere plaats in (Cook, 2004; Oakley, 2007b). De belevingswaarde krijgt steeds meer de 

voorkeur boven de gebruikswaarde (Lefebvre, 1996 in Oakley 2007b). Het gaat niet meer om het 

gebruik van een plaats of product, maar om de symbolische betekenis en de status die eraan wordt 

verbonden (Miles & Miles in Oakley, 2007b). Andere kenmerken van deze planningsbenadering zijn 

meer privaat bezit en beheer van de openbare ruimte, betere surveillance en veiligheid en de invloed 

van thematisering in stedelijke ontwerpen (Chang et al., 2004).  

 

De redenen waarom een verlaten waterfront aantrekkelijk is om op te voeren als stedelijk 

ontwikkelingsproject zijn divers: de aantrekkelijkheid van water, de kansen van een lange kade voor 

nichemarkt ontwikkelingen, de mogelijkheden die de rijke historie en/of het erfgoed biedt voor 

tijdsgebonden stijlen en thema’s, de centrale ligging van een waterfront, de grote hoeveelheid 

beschikbare ruimte en de snelheid en de schaal waarop waterfronten verlaten werden welke 

publieke investeringen voor deze vorm van herontwikkeling aangemoedigd heeft (Norcliffe et al., 

1996; Smith & Von Krogh Strand, 2011). Om deze redenen is een waterfrontherontwikkeling een 

befaamde vorm van een stedelijk ontwikkelingsproject geworden en draagt zij ook veel van deze 

kenmerken. Echter zijn deze niet altijd hetzelfde geweest. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen twee fasen van megaprojecten, waaronder ook waterfrontherontwikkelingen kunnen vallen 

(Lehrer & Laidley, 2008). Deze fasen kunnen gekoppeld worden aan de veranderingen in het politieke 

en economische beleid die hebben plaatsgevonden. Tabel II in de bijlagen laat deze twee fasen 

volledig zien. Interpretatie van tabel II (bijlagen) laat zien dat er binnen de waterfrontherontwikkeling 

een verschuiving heeft plaatsgevonden van managerialism (geïnitieerd door de overheid, enkelzijdig) 

naar entrepreneurialism (publiekprivate samenwerking, flexibiliteit en het aantrekken van private 

investeringen). Hiermee heeft ook de transitie van government naar governance plaats gevonden. De 

huidige waterfrontherontwikkelingen zijn typische strategische, stedelijke ontwikkelingsprojecten. 

Na de crisis van de jaren ’80 was er vanaf de jaren ’90 een meer pragmatische aanpak van 

waterfrontherontwikkeling noodzakelijk, om te kunnen leren van andere steden in de wereld (Jones, 

1998).  

 

4.3.2 Waterfrontprojecten: onderscheidende vorm van binnenstedelijke herontwikkeling? 

Waterfrontherontwikkelingen onderscheiden zich binnen de binnenstedelijke 

herontwikkelingsprojecten, omdat zij bedoeld zijn voor de leefstijl van de hogere klassen en 

activiteiten gefocust op consumptie (Gordon, 1997; Oakley, 2007b). Waterfrontherontwikkeling 

vraagt vaak om een nieuwe vorm van stedenbouw waarbij gebiedsontwikkeling in een bestaande 

stedelijke context centraal staat, er vaak sprake is van cultuurhistorisch erfgoed en samenwerking 

tussen publieke en private partijen (Gordon, 1997). Voornamelijk oude havengebouwen en 

industriële faciliteiten kunnen aanwezig zijn aan het waterfront. De rol van cultuurhistorie in 

waterfrontherontwikkeling kan echter tweezijdig zijn. Allereerst is het een grote kracht, omdat het 

steden onderscheidend maakt. Daarnaast kan het problemen geven bij de herinrichting, waarbij 

sprake kan zijn van bezwaarprocedures (VROM, 2007). Ten slotte kan het verschil tussen 

waterfrontherontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkelingen verklaard worden uit het feit dat 

waterfronten gebieden zijn die klaar zijn voor herontwikkeling wat betreft hun locatie en dat dit vaak 

gebieden zijn waarbij geen sociale conflicten tussen verschillende gebruiken optreden, omdat de 
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waterfrontlocaties vaak al ‘verlaten’ zijn (Erkök, 2009). 

 

4.3.3 De invloed van ‘politieke ideologie’ 

De politieke situatie en politieke uitgangspunten zijn van groot belang binnen 

waterfrontherontwikkeling (Bischof, 2007; McGovern, 2008). Abbott (in McGovern, 2008) laat zien 

dat veranderende opvattingen over ‘de stad’ de discours hebben gevormd voor binnenstedelijke 

herontwikkeling en hiermee invloed hebben gehad op het te voeren stedelijke beleid. De 

onderliggende politieke ideologie heeft bepaald welke richting de herontwikkelingen zijn uitgegaan.  

 

McGovern (2008, p. 298) maakt hierbij onderscheid tussen vier benaderingen. De “privatist” 

benadering gaat uit van de gedachte dat als mensen uit hun eigen interesse kunnen handelen, de 

maatschappij daarvan profiteert. De rol van de overheid is daarom beperkt en alleen 

voorwaardenscheppend. Deze benadering is dominant binnen het urban governance principe. 

Daarnaast is er de “progressivism” benadering. Binnen deze benadering is de rol van de overheid 

breder en omvat deze ook het verminderen van ongelijkheden veroorzaakt door de vrije markt en 

het versterken van saamhorigheid onder de bevolking. Er is een grote rol weggelegd voor de burgers 

in het planningsproces. De “managerialists” hebben hetzelfde vertrouwen in de overheid als de 

“progressivists”, maar zijn ervan overtuigd dat geschoolde en ervaren experts macht moeten hebben 

om te kunnen verzekeren dat de handelingen van de overheid effectief, efficiënt en eerlijk verlopen. 

Ten slotte is er de “populist” benadering. De “populists” hebben geen vertrouwen in de overheid en 

willen een sterke rol voor de burger. Deze oriëntatie is een reactie op de managerialist benadering in 

traditionele planning (McGovern, 2008). De heersende politieke oriëntatie, betreffende de taken 

voor de overheid en voor de markt, bepaalt voor een groot gedeelte de visie en houding ten opzichte 

van waterfrontherontwikkeling (McGovern, 2008).  

 

In relatie tot deze politieke visies, bestaan er ook vier manieren om een waterfrontherontwikkeling 

te organiseren (Urban Land Institute Asia, 2005). Bij deze vier samenwerkingsvormen is het 

afhankelijk van de schaalgrootte en relaties tussen partijen, welke samenwerkingsvorm uiteindelijk 

tot de meest succesvolle uitkomsten zal leiden. De publiekprivate samenwerking in de vorm van een 

joint venture is succesvol voor grote projecten met meerdere locaties, een kleine lokale 

ontwikkelingsindustrie en een onervaren publieke sector. De quasipublieke ontwikkelingsorganisatie 

heeft actieve, brede steun nodig voor een lange periode. Hierbij moet ook vooraf een uitgebreide 

visie opgesteld worden. De grootste kansen liggen in de eerste fase, wanneer het vertrouwen nog 

groot is. Een belangrijk doel is het losmaken van het strikte ambtenarenpersoneel en de 

budgetrichtlijnen. De waterfrontontwikkelingsraad is vaak de eenvoudigste organisatie om op te 

richten en handig om in de beginfase plannen te bediscussiëren. Het succes kan beperkt worden 

wanneer verschillende betrokken niet willen samenwerken en hun percelen niet uit handen willen 

geven voor herontwikkeling. Ten slotte is er de speciale private, op winst gerichte organisatie welke 

geschikt is als het gaat om kleine waterfrontontwikkeling of als de gemeente weinig ervaring heeft 

met herontwikkeling. De gemeente ontwerpt het masterplan en doet dan een uitvraag richting 

partijen die het vaak gefaseerd realiseren. Hierbij is kennis van lokale waarden en processen 

onmisbaar (Urban Land Institute Asia, 2005). Deze vorm past binnen de ‘privatist benadering’. De 

resultaten van de casus moeten uitwijzen welke organisatievorm en politieke ideologie het meest 

succesvol is voor een kleine stad. 
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4.4 De invloed van het Nederlandse stedelijke beleid  
Ook in Nederland hebben deze veranderingen in technologische, politieke en economische 

omstandigheden plaatsgevonden waardoor waterfrontherontwikkeling steeds meer ‘common 

practice’ is geworden. De politieke context van de Nederlandse waterfrontherontwikkeling werd in 

de periode vanaf de jaren ’60 gekenmerkt door een grote nadruk op het bereiken van 

overeenstemming tussen de verschillende actoren die deelnemen in de herontwikkeling: het 

typische poldermodel (Needham et al., 1993 in McCarthy, 1996). De overgang naar een meer op 

governance gericht beleid is ook terug te vinden in het Grotestedenbeleid (GSB) stammend uit de 

jaren ’90. Hierin is ook sprake van samenwerking tussen verschillende gemeenten en organisaties op 

verschillende schaalniveaus (Van Marissing, 2006). 

 

4.4.1 Ontwikkelingen binnen het Nederlandse stedelijke beleid 

De veranderingen in het Nederlandse planningsbeleid zijn belangrijk geweest voor het uitvoeren van 

binnenstedelijke herontwikkeling en waterfrontherontwikkeling. In de naoorlogse periode van 

wederopbouw, was het gevoel ontstaan dat de samenleving maakbaar was. In deze periode werd de 

planning uitgevoerd vanuit het nationale perspectief en lag de nadruk op het in goede banen leiden 

van de verstedelijking en mobiliteit en het beschermen van kwetsbare of bedreigde landgebruiken 

(openbare ruimte, natuurgebieden) (Van Duinen, 2004). Voor waterfronten betekende dit weinig:ze 

waren verouderd en alleen in enkele gevallen vond een herontwikkeling plaats (Van der Knaap & 

Pinder, 1992 in Jauhiainen, 1995). In de jaren ‘70 was de benadering van ‘groeikernen’ dominant. 

Binnen deze aangewezen plekken konden steden uitbreiden (Musterd & Ostendorf, 2008; Needham 

et al., 1993 in McCarthy, 1996). Voor Nederlandse waterfronten betekende dit meer aandacht voor 

de verbetering van de sociale structuur in verslechterende havengebieden (Van der Knaap & Pinder, 

1992 in Jauhiainen, 1995). In de jaren ‘80 groeide de overtuiging dat de macht van de overheid 

beperkingen kent en werden gemeenten zich meer bewust van marktprocessen (Voogd, 2001).  

Vanaf halverwege de jaren ’80 kwam de nadruk steeds meer te liggen op vraaggestuurde ruimtelijke 

planning in plaats van aanbodgestuurde ruimtelijke planning (Van Duinen, 2004; Voogd, 2001). Na 

1985 werd dan ook een andere weg in geslagen in het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid. Eén 

van de leidende gedachten binnen de stedelijke planning van de jaren ’80 is het concept van ‘de 

compacte stad’ of ‘stedelijke verdichting’. De verdichtingsstrategie heeft als doel de stedelijke 

structuur te intensiveren om een duurzame ontwikkeling te realiseren waarbij minimale 

investeringen nodig zijn voor infrastructuur, laag verbruik van brandstoffen en daarmee minder 

uitstoot van vervuilende stoffen (McCarthy, 1996; Musterd & Ostendorf, 2008; Sairinen & 

Kumpulainen, 2006; Van Duinen, 2004). Deze strategie heeft ervoor gezorgd dat waterfronten 

herontwikkeld werden.  

 

Het nieuwe motto was efficiëntie en ruimtelijke planning moest ingezet worden om de voorwaarden 

te kunnen realiseren voor economische groei (McCarthy, 1996; Van Duinen, 2004). VROM kwam in 

1989 met de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening waarin zij de noodzaak aangaven van 

verschuivingen in het Nederlandse herontwikkelingsbeleid om in te spelen op politieke en 

economische veranderingen in de internationale context (McCarthy, 1996). Vanaf deze periode 

kwamen integrale, mixed-use ontwikkelingen op gang in de vorm van stedelijke 

ontwikkelingsprojecten (McCarthy, 1996). In toenemende mate draaide het ruimtelijke beleid om 

‘citymarketing’ (McCarthy, 1996; Van Duinen, 2004; Voogd, 2001). Dit concept wordt verder 
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toegelicht in de volgende paragraaf. In de jaren ’90 werd deze focus op entrepreneurialism verder 

uitgebreid met niet alleen de nadruk op economische en bijbehorende infrastructurele 

ontwikkelingen, maar ook het voldoen aan de woningvraag naar de behoefte en wensen van de 

bevolking (Van Duinen, 2004). Het Nederlandse stedelijke beleid heeft hiermee ook de ontwikkeling 

binnen de NUP en UDP’s gevolgd.  

 

4.4.2 Nederlands leisure & retail beleid 

Omdat deze masterthesis zich richt op een leisure-retail waterfront, is het ook relevant het 

gerelateerde beleid in kaart te brengen, zodat volledig inzicht ontstaat in de achtergrondvariabelen. 

Er bestaat geen directe overheidswetgeving die van toepassing is op leisure. Wel is er in de Nota 

Ruimte van 2006 een paragraaf opgenomen over het toeristisch-recreatieve gebruik van de groene 

ruimte. Hierin werd geconcludeerd dat het toenmalige aanbod van toeristisch-recreatieve 

voorzieningen niet voldoet aan de recreatiewensen van de samenleving. Hierin wordt gesteld dat 

recreatie de ruimte moet krijgen om te anticiperen op de veranderingen in de samenleving (Nota 

Ruimte, 2006). Opmerkelijk is echter dat in de vernieuwde Structuurvisie van Infrastructuur & Ruimte 

uit 2011 de woorden ‘recreatie’, ‘leisure’ of ‘retail’ niet gebruikt zijn (Ministerie van Infrastructuur & 

Milieu, 2011).  

 

De Nederlandse overheid heeft zich wel altijd voor een groot deel bemoeid met de retailsector, 

simpelweg omdat het een belangrijke sector van de economie is en voor veel werkgelegenheid zorgt 

(Oudejans & Duijvestijn, 2006). Onderstaand zal ik beknopt de ontwikkeling van het Nederlandse 

detailhandels- of retailbeleid toelichten, een uitgebreid overzicht is bijvoorbeeld te vinden in Evers, 

Kooijman & Van der Krabben (2011, p. 124). Het Nederlandse detailhandelsbeleid is restrictiever 

geweest dan dat in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk (Evers et al., 2011). Door het restrictieve 

beleid zijn stedelijke kernen beschermd, maar zijn ook kansen in de periferie gemist (De Gucht, 2008; 

Van Dam, 2008). Vanaf de jaren ’70 tot 1986 werd een distributieplanologisch onderzoek (dpo) 

verplicht gesteld bij het voorbereiden van een bestemmingsplan of structuurvisie. Dit om 

duidelijkheid te geven over het functioneren van de al bestaande detailhandelsstructuur en 

daarnaast over de verwachte ontwikkelingen (De Gucht, 2008). In 1973 werd specifiek ruimtelijk 

beleid op het gebied van perifere detailhandelsvestigingen (PDV) ingevoerd, omdat de angst 

ontstond dat onbeperkte vestiging in de periferie in strijd was met de gewenste verzorgingsstructuur 

(Boekema, Spierings & Van de Wiel, 2000; De Gucht, 2008). Alleen de branches auto, boten, 

caravans, meubelbedrijven en bouwmarkten waren aangemerkt zich te vestigen in de periferie. In de 

jaren ’90 volgden meer aanpassingen binnen het retailbeleid. Huishoudelijke artikelen werden 

toegevoegd aan het toegestane assortiment van perifere detailhandel. Het GDV-beleid werd 

gelanceerd: enkele locaties waar geen branchebeperkingen gelden en die een oppervlakte mochten 

hebben van meer dan 1500 m2 (bvo) (ArenA Boulevard Amsterdam, Alexandrium Rotterdam) (De 

Gucht, 2008; Van Dam, 2008).  

 

In de Nota Ruimte (2006) heeft de overheid gekozen voor een spoor van vernieuwing (Oudejans & 

Duijvestijn, 2006; Van Dam, 2008). In toenemende mate wordt het retailbeleid overgelaten aan de 

gemeenten en hebben zij de vrijheid om te bepalen waar de retail zich mag vestigen. Het gaat hierbij 

veelal om detailhandel waarbij voorzieningen moeilijk inpasbaar zijn in bestaande winkelgebieden en 

winkels waar niet-frequente doelgerichte aankopen worden gedaan (Nota Ruimte, 2006). Onder dit 

versoepelde rijksbeleid zijn de eerste Factory Outlet Centers (FOC) tot ontwikkeling gekomen en 
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daarmee is er meer dynamiek in het Nederlandse winkellandschap ontstaan. Toch kent Nederland in 

vergelijking met het buitenland nog steeds maar een beperkte uitwerking van retail op perifere 

locaties en lijkt dit voornamelijk te danken te zijn aan het conservatieve handelen van lokale 

overheden (Evers et al. 2011).  

 

Het relatief restrictieve Nederlandse retailbeleid schept beperkende voorwaarden voor een 

leisure-retail waterfrontherontwikkeling en zorgt voor andere achtergrondvariabelen dan bij 

andere soorten waterfrontherontwikkeling en bij waterfrontherontwikkeling in buitenlandse 

steden. 

 

4.5 Citymarketing en citymanagement 
Het toenemende besef van de overheid dat ingespeeld moest worden op marktomstandigheden en 

ingezet moest worden op samenwerking met marktpartijen, heeft de basis gevormd van de 

marktgerichte benadering van ruimtelijke planning. Deze markgerichte benadering omvat het 

principe dat de vraag naar “ruimtelijke voorzieningen niet alleen afhangt van de kwaliteit van de 

voorziening zelf, maar ook van de perceptie van deze kwaliteit door de potentiële consument, ofwel 

het imago” (Voogd, 2001, p. 43).  

 

4.5.1 Citymarketing & citymanagement 

Een planningsbenadering die marktgerichtheid centraal stelt is de “citymarketing” benadering 

(Voogd, 2001, p. 43). Citymarketing kan worden omgeschreven als een “proces om een stedelijke 

ruimte zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen dienaangaande van geselecteerde 

doelgroepen ten einde permanente stimulansen te scheppen voor sociale en economische functies en 

activiteiten van het betreffende gebied” (Voogd, 2001, p. 43). 

 

Recreatieve functies lenen zich bij uitstek goed voor een citymarketing aanpak (Voogd, 2001). 

Een belangrijk doel van de citymarketing is het gewenste beeld (het imago) naar buiten toe uit te 

dragen (Olthof & Hogewind, 2006). Plaats- en citymarketing komen steeds meer voor en zijn een 

belangrijk aspect van de urban governance (Oakley, 2007a). Gold & Ward (2004 in Oakley, 2007a) 

beschrijven citymarketing als een middel om de stad te presenteren naar toekomstige investeerders 

en bezoekers. Doel is het overbrengen van de ‘sense of place’ (zie hoofdstuk vijf). Hierbij moet echter 

wel rekening gehouden worden met welke ‘sense of place’: vaak worden bepaalde beelden gebruikt 

die weinig tot niet ondersteund worden door de lokale bevolking (Oakley, 2007a). Rayner & Howlett 

(2009 in Carson et al., 2010, p. 297) spreken dan van “clientelism”.  

 

De citymarketing benadering ligt dicht bij de citymanagement benadering. Het verschil tussen deze 

twee, is dat de citymarketing benadering de wensen en behoeften van gebruikers voorop stelt, 

terwijl bij de citymanagement benadering vanuit het ruimtelijke aanbod wordt gehandeld en het 

daarbij gaat om de zogenaamde stakeholders (Voogd, 2001). De belangrijkste troef in citymarketing 

van een waterfrontherontwikkeling, is de aanwezigheid van het water zelf (Norcliffe et al., 1996; 

Sairinen & Kumpulainen, 2006; Smith & Von Krogh Strand, 2011). Succesvolle ontwikkelaars 

ontwikkelden een markt voor ‘hun’ waterfront door gebruik te maken van de nabijheid van de 

binnenstad, uitkijkpunten, openbaar gebied en in sommige gevallen historische gebouwen om de 

‘sense of place’ te kunnen creëren. Dit beeld werd gebruikt om investeerders aan te kunnen trekken 

(Gordon, 1997).  
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Een combinatie van de citymanagement en citymarketing benadering zou een richtlijn kunnen zijn 

voor het verkrijgen van een ruimtelijke kwalitatief waterfront. De wensen en behoeften van 

gebruikers bepalen in wisselwerking met de betrokken actoren wat als kwaliteit wordt ervaren. 

Waterfrontherontwikkelingen kunnen dan bijdragen aan de imagovorming van de stad en zo 

uitgroeien tot een symbool dat gebruikt kan worden in de promotie van de stad. 

 

4.5.2 ‘Symbolische economie’ 

Bij waterfrontherontwikkelingen maken gemeenten gebruik van nieuwe gebouwen als symbolen 

voor die plaats. Oakley (2007a, p. 116) spreekt hierbij ook wel over de toenemende “symbolic 

economy”. Binnen de ‘symbolische economie’ is ook een grotere rol weggelegd voor kleine 

kunstprojecten en de ontwerpkwaliteit van voorzieningen (Evans, 2005). Het meest sprekende 

voorbeeld van de symboliek van een gebouw is het Guggenheim museum in Bilbao. Dit wordt ook 

wel het “Guggenheim- of Bilbao-effect” genoemd (Smith & Von Krogh Strand, 2011, p. 96): het 

ontwerp van het gebouw moest de verdere ontwikkeling en het imago van de stad beïnvloeden. 

Smith & Von Krogh Strand (2011) maken een onderscheid in verschillende soorten ‘symbolieken’ die 

gebruikt kunnen worden om een ‘sense of place’ te creëren. Deze zijn te vinden in tabel III in de 

bijlagen. Het is belangrijk om een gebouw eerder als baken te laten functioneren dan als een icoon 

(Smith & Von Krogh Strand, 2011).  

 

Uit de onderverdeling van Smith & Von Krogh Strand (2011) wordt duidelijk dat een icoon 

geïsoleerd staat en succes van de herontwikkeling van korte duur zou kunnen zijn, waarbij een 

baken juist goed is geïntegreerd met de omgeving en langdurige aantrekkingskracht van het gebied 

wordt vergroot. Ook wordt een baken gedragen door de inwoners die weer een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan het uitdragen van het imago van een stad. 

 

4.6 Conclusie 
Naast de veranderde stad-haven relatie, hebben bredere economische (NEP) en politieke 

veranderingen (NUP) plaatsgevonden die de huidige praktijk van waterfrontherontwikkelingen 

(UDP’s) tot ontwikkeling hebben gebracht. Veranderingen in de economische en politieke discours 

hebben geleid tot het toenemende belang van investeringen in achteruitgaande gebieden in de 

steden, het toenemende entrepreneurialism (met innovatie en de rol voor citymarketing en 

symboliek), globalisering van ontwikkelingsbedrijven en stedelijke planning die steeds dichterbij de 

wensen van de ontwikkelaar (in plaats van de gemeente) komt te liggen (Jauhiainen, 1995).  

          

Het is belangrijk politiek en economisch beleid niet te negeren bij de totstandkoming van een plan: 

deze vormen de achtergrondvariabelen van een waterfrontherontwikkeling. Zo vormt het 

Nederlandse retailbeleid een richtlijn voor de ontwikkeling van retail aan het water en kan de 

politieke ideologie (privatist, progressivist, managerialist of populist) bepalend zijn voor de 

vormgeving van het proces (het wel/niet betrekken van burgers of het wel/niet hebben van een 

masterplan) en de samenwerkingsvorm die gekozen wordt (joint venture, quasipublieke 

ontwikkelingsorganisatie, waterfrontontwikkelingsraad of speciale, private op winst gerichte 

organisatie). Het uitgangspunt voor een succesvolle waterfrontherontwikkeling lijkt een combinatie 

te zijn tussen citymarketing en citymanagement: stakeholderperspectieven en 

gebruikersperspectieven. Wat belangrijk is voor de citymanagement en -marketing benadering op 

het gebied van leisure & retail wordt geanalyseerd in het volgende hoofdstuk.  
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Leisure en retail nader bekeken 

 

 
Er is al verschillende keren gesproken over een leisure-retail waterfront en de succesvoorwaarden 

voor de ontwikkeling hiervan. Ontwikkelingen en uitgangspunten binnen de leisure-retail sector 

vormen samen met de economische en politieke situatie de achtergrondvariabelen binnen de 

succesfactoren van een leisure-retail waterfrontherontwikkeling. De leisure-retail concepten worden 

daarom in dit hoofdstuk in kaart gebracht. 

 

5.1 Hoe worden leisure en retail gedefinieerd? 
In deze masterthesis is gekozen het begrip ‘leisure’ te gebruiken in combinatie met retail. Leisure is 

een containerbegrip en betekent vertaald uit het Engels letterlijk ‘vrije tijd’ (NVM, 2009). Godbey 

(1999) onderscheidt drie manieren waarop leisure gedefinieerd kan worden: leisure gedefinieerd als 

daadwerkelijke tijd, als staat van de ‘geest’ en als activiteit. In de eerste definitie wordt leisure gezien 

als vrije tijd. In de tweede definitie wordt leisure gezien als een moment van overdenking, een 

moment van innerlijke rust. Ten slotte is er leisure als activiteit dat inhoudt dat er verschillende 

activiteiten gedaan kunnen worden die niet als een verplichting voelen. Martire (2008, p. 27) geeft 

de voorkeur aan leisure als “state of mind” (staat van de geest) die zij definieert met een aantal 

voorwaarden (“conditions”) en kenmerken (“characteristics”). De voorwaarden voor de definiëring 

als leisure zijn: als men vrij is van verplichtingen, de activiteit vrijwillig en plezierig is en de activiteit in 

de betreffende cultuur wordt gezien als vrije tijd. De kenmerken kunnen worden omschreven als: 

aandacht in een beperkt ‘stimulusveld’, totale onderdompeling in de activiteit, vrij van beperkingen 

en frustratie, uit het oog verliezen van tijd en plaats en een gevoel van verlichting (Martire, 2008,  

p. 27). Aspecten als het ontdoen van een verplichting en het hebben van plezier zijn de essentie van 

de ‘leisure state of mind’, maar uit bovenstaande voorwaarden en kenmerken wordt duidelijk dat 

leisure als tijd, staat van geest en activiteit dicht bij elkaar liggen. 

 

Bij het eerste gebruik van de term leisure in Nederland in de jaren ‘90, werd het vaak gekoppeld aan 

het winkelen dat steeds meer werd gezien als een vrijetijdsactiviteit die kansen bood voor de 

binnenstad (Verstappen, 2002). Het EIM (in Verstappen, 2002, p. 11) laat een eerste definitie zien 

van leisure in combinatie met winkelen:  

 

“alle elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen versterken, maar niet tot de 

kernactiviteiten van de detailhandel worden gerekend. Deze elementen spelen in op de 

vrijetijdsbesteding van de consument. Hieronder worden behalve commerciële vormen van 

tijdsbesteding ook niet-commerciële aspecten begrepen zoals een historische binnenstad”  

5 
“Leisure biedt de mogelijkheid om het karakter van het gebied te  

versterken. Leisure draagt bij aan een ‘sense of a place’” (Kenniscentrum Recreatie, 2008). 
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NVM (2009) hanteert een definitie van leisure waarbij altijd sprake moet zijn van een 

vastgoedcomponent en een exploitatie. Hierdoor is een vrij toegankelijk park, tweede woning of een 

evenement geen leisure. Deze definiëring wordt niet gebruikt in deze masterthesis. ZKA Consultants 

& Planners (2011) hanteren een brede definitie van leisure waar ook (zakelijke) conferenties, 

evenementen en tentoonstellingen onder vallen. Zij onderscheiden vijf categorieën: Catering & 

Restaurants; Conference, Events & Exhibitions; Entertainment (Urban, Family, Night en Retail); 

Attractions & Parks en Sport, Health & Adventure. Welke leisure precies onder deze categorieën is 

ingedeeld, is te zien in tabel IV in de bijlagen. Deze definiëring biedt al meer houvast voor deze 

masterthesis, omdat voor de casus ook gekeken zal worden naar de (zakelijke) conferentiemarkt. 

Gecombineerd met de constateringen in Van Dam (2008) die meerdere visies heeft geïntegreerd in 

haar concept (Bastiaansen, 2001; Fenger & Gosen, 2002; Verstappen, 2002) wordt in deze 

masterthesis de onderstaande definitie van leisure gehanteerd waarbij leisure bestaat uit een aantal 

verschillende segmenten en zowel gebouwde als van nature aanwezige voorzieningen: 

 

Leisure is een combinatie van allerlei voorzieningen (zowel actief als passief) of activiteiten ten 

behoeve van de besteding van vrije tijd waarbij een grote mate van beleving wordt nagestreefd en de 

markt verdeeld kan worden in de segmenten cultuur (‘exhibitions’& ‘events’), sport, horeca (‘catering’ 

& ‘restaurants’), toerisme, recreatie (‘health’/ ‘wellness’, ‘adventure’, ‘attractions’, ‘parks’ & ‘events’), 

(fun)shopping (‘retailentertainment’) en entertainment (‘urban’, ‘family’ & ‘night’). 

 

Toerisme wordt gezien als vrijetijdsbesteding buitenshuis inclusief overnachting, recreatie als 

vrijetijdsbesteding buitenshuis exclusief overnachting (NVM, 2009). De scheidslijn tussen de 

verschillende segmenten is niet altijd even helder. Zo is wellness in beginsel recreatie, maar vaak 

hebben zij ook een restaurant of café, waardoor er ook sprake kan zijn van horeca en in sommige 

gevallen is er de mogelijkheid te blijven overnachten, waardoor toerisme aan het rijtje kan worden 

toegevoegd. Winkelen of retail is slecht één onderdeel van leisure en verderop in dit hoofdstuk 

wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van retail. 

 

5.2 De beleveniseconomie 
Uit de gehanteerde leisuredefinitie blijkt dat ‘beleving’ een belangrijke rol speelt binnen leisure. 

Binnen de ruimtelijke kwaliteit, is leisure dan ook goed in staat zorg te dragen voor de 

belevingswaarde (zie hoofdstuk drie). De huidige maatschappij en economie richten zich steeds meer 

op beleving: de beleveniseconomie. Pine & Gilmore (1998) beschrijven de ontwikkeling van de 

agrarische economie naar de beleveniseconomie aan de hand van een verjaardagstaart: in de 

agrarische samenleving bakten moeders een taart uit zelf verkregen primaire bestanddelen, in de 

industriële samenleving werd gebruikt gemaakt van voorverpakte ingrediënten die door elkaar 

werden gemengd, in de diensteneconomie wordt de taart besteld bij de bakker en in de 

beleveniseconomie is de taart bijzaak, maar gaat het om het verzorgen van een beleving voor de 

kinderen en wordt het hele ‘feestje’ uitbesteed. Als gevolg van de opkomst van de 

beleveniseconomie ontstaan nieuwe concepten zoals “eatertainment” (Planet Hollywood, Hard Rock 

Café), “shoppertainment” of “entertailing” (NikeTown, Apple Store) (Pine & Gilmore, 1998; Metz, 

2002). 

 

5.2.1 De dimensies van beleving 

Het concept beleving kan op verschillende manieren worden benaderd. Lengkeek (2001, p. 175) 
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onderscheidt vijf verschillende dimensies van beleving: de “modes of experience”. Het uitgangspunt 

is dat vrije tijd de vlucht is uit het normale leven, bijvoorbeeld het tegenovergestelde van werktijd. 

Ook Griffin & Hayllar (2006, p. 13) maken een onderscheid in “layers of experience” en definiëren 

drie typen recreanten: de “explorer”, de “browser” en de “sampler”. De ‘explorer’ weet niet waar hij 

uitkomt en gebruikt de locatie om zich te laten verassen. De ‘browser’ blijft eerder binnen de 

bekende routes van het gebied. De ‘sampler’ gaat er voor de zoveelste keer op uit en ziet het als 

even weg zijn van de drukte van de alledaagse routine. De beleving binnen deze drie groepen is dan 

ook verschillend. Pine & Gilmore (1998) en Menheer (2008) gaan een stap verder en koppelen deze 

dimensies van beleving aan vier concrete leisurecategorieën met een onderscheid tussen enerzijds 

passief-actief en anderzijds absorptie-onderdompeling. Deze drie visies worden geïntegreerd om een 

volledig beeld te krijgen van de leisurebeleving (leisure als ‘staat van de geest’) en bijbehorende 

categorieën van leisureactiviteiten (‘leisure als activiteit’). Figuur II in de bijlagen laat het 

schematische overzicht van de integratie van deze begrippen zien. 

 

De “recreational mode” (“amusement”) is het zoeken naar entertainment. De “diversionary mode” 

(“change”) betekent de verlossing van alledaagse stress of ‘het opladen van de batterij’ (Lengkeek, 

2001, p. 175). Beide kunnen worden omschreven als de ‘sampler’ van Griffin & Hayllar (2006) en zijn 

onder te brengen binnen de categorie ‘entertainment’ (passief en absorptie) van Pine & Gilmore 

(1998). Typische ‘entertainmentactiviteiten’ zijn bijvoorbeeld televisie kijken of naar een concert 

gaan. De “experiential mode” (“interest”) is de zoektocht naar een authentieke ervaring. Dit kan 

worden omschreven als de ‘browser’ (Griffin & Hayllar, 2006) en valt binnen de categorie ‘educatief’ 

(actief en absorptie) met als voorbeeldactiviteit skiles (Pine & Gilmore, 1998). De “experimental 

mode” (“rapture”) omvat de herontdekking van jezelf en de “existential mode” (“mastering”) is het 

gevoel het liefst in die andere wereld opgenomen te worden, omdat je je daar meer thuis voelt. Deze 

laatste twee zijn te definiëren al de ‘explorer’ van Griffin & Hayllar (2006) en laten zich omschrijven 

als ‘ontsnapping’ (actief en onderdompeling) en ‘esthetisch’ (passief en onderdompeling) (Pine & 

Gilmore, 1998; Menheer, 2008). Typische ‘ontsnappingsactiviteiten’ zijn toneelspelen en 

bergbeklimmen, typische ‘esthetische activiteiten’ zijn het bezoek aan een kunstgalerie en een 

rondrit over het water (Pine & Gilmore, 1998). Hier is voornamelijk sprake van een andere staat van 

geest tijdens de leisureactiviteit.  

 

5.2.2 Sense of place & thematisering 

Chang et al. (2004) beschrijven de rol van thematisering voor het versterken van de beleving. Hierbij 

dient het thema als een “signifier”. Thema’s die worden gezien als ‘exotisch’/‘ver weg’ roepen 

beelden op van ontsnapping en kunnen de symbolische waarde en associaties van een locatie 

versterken (Chang et al. 2004; Pine & Gilmore, 1998). Andere aspecten die belangrijk zijn voor het 

ontwikkelen van een goede beleving van een locatie zijn het gebruik maken van alle zintuigen, zorg 

dragen voor tastbare herinneringen (souvenirs), het afstemmen van de gewenste indruk en de 

aspecten om dit bereiken (bewegwijzering, toegangspoort, vormgeving, taalgebruik en dergelijke) en 

het voorkomen van aspecten die de beleving of het thema tegenspreken (Pine & Gilmore, 1998). 

Aanvullend zijn de ‘sense of place’ en authenticiteit heel belangrijk (Hayllar & Griffin, 2005; Pine & 

Gilmore, 1998): niet elke beleving is vanzelfsprekend een succes. Met ‘sense of place’ wordt in deze 

masterthesis de mate van algemene binding aan een plaats bedoeld, waarbij het gaat om het 

affectieve aspect, de “place attachment” (Sprakel, 2008, p. 20). Dit betekent het gevoel dat mensen 

bij een plaats hebben, in deze masterthesis zowel van de lokale bevolking als van toeristen.  
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Erfgoed, kunst en cultuur zijn in staat te zorgen voor een authentieke beleving en een sterke sense of 

place wat bijdraagt aan de positieve vorming van het imago (Evans, 2005; Martire, 2008; Norcliffe et 

al., 1996). Vaak is bij waterfrontherontwikkeling sprake van industrieel erfgoed of historische 

gebouwen. Als dit wordt gebruikt in de herontwikkeling, moet het echter wel passen binnen de 

locatie: de sense of place moet erdoor versterkt worden (Norcliffe et al., 1996). Kunst bezit deze 

kracht doordat het één van de weinige voorzieningen is die niet volledig wordt beïnvloed door de 

globalisering en daardoor in staat is een onderscheidende stad te creëren (Evans, 2005). Cultuur is 

ook steeds meer onder leisure komen te vallen (Evans, 2005) en cultuur is steeds meer ontwikkeld 

tot een “commodity” (Martire, 2008, p. 28). Culturele gebouwen zijn in staat het imago van de stad 

te verbeteren, een nationale identiteit op te bouwen, toerisme op te bouwen, verdere ontwikkeling 

aan te moedigen, stedelijke economieën te ontwikkelen en stedelijke gebieden te herontwikkelen 

(Smith & Von Krogh Strand, 2011). Opvallende ‘iconen’ zijn bijvoorbeeld het eerder genoemde 

Guggenheim in Bilbao of het Sydney Opera House. Gospodini (2004 in Smith & Von Krogh Strand, 

2011) stelt dat bezoekers zich beter voelen in innovatief ontworpen ruimtes. Hierin speelt symboliek 

een grote rol (dit is al eerder toegelicht in hoofdstuk vier). 

 

Sense of place is hiermee een belangrijk aspect voor de beleving van de ruimte en daarmee voor 

de belevingswaarde van de ruimtelijke kwaliteit. Zoals ook het citaat aan het begin van dit 

hoofdstuk stelt, is leisure een belangrijk concept wat bij kan dragen aan de sense of place van een 

locatie en het imago dat daardoor wordt gecreëerd. Binnen deze paragraaf is toegelicht hoe en 

waarom cultuur en erfgoed de sense of place van een locatie kunnen versterken. Hoe de ruimte 

wordt ingericht, draagt voor een groot deel bij aan de sense of place. Om deze reden is het ook van 

groot belang om met een optimale ontwikkelingsstrategie voor een leisure-retail waterfront van 

een kleine stad te komen, om zo optimaal in te kunnen spelen op de beleving van bezoekers en 

toeristen op deze ‘kleine locaties’. 

 

5.3 Ontwikkelingen in de leisure-retail sector 
Leisure is een sector die arbeidsintensief en trendgevoelig is, waardoor conjuncturele veranderingen 

snel voelbaar zijn (NVM, 2009; Poell, 2001; Roberts, 2003; Van Dam, 2008). Leisure is steeds 

commerciëler geworden en volgt trends die zich in het consumentengedrag voordoen. Dit is dan ook 

het grootste risico van leisure: wat nu ‘in’ is kan over vijf jaar weer ‘uit’ zijn (Van Dam, 2008). Echter 

behoort leisure wel tot de sectoren met de grootste groeiers wat betreft omzet (NVM, 2009; 

Roberts, 2003). Onder invloed van een groeiend besteedbaar inkomen, een groeiende bevolking, 

toegenomen mobiliteit en toegenomen vrije tijd in vergelijking met het industriële tijdperk, is een 

nieuwe generatie aan leisure-georiënteerde ontwikkelingen ontstaan.  

 

Leisure werd gezien als een ontwikkeling om de achteruitgaande economieën te laten herleven in 

veel binnenstedelijke gebieden aan het water (Craig-Smith & Fagence, 1995). Hierbij speelden 

associaties met het verleden vaak een grote rol bij de imagovorming (Craig-Smith & Fagence, 1995; 

Martire, 2008; Shaw in Marshall, 2001). Ook de rol van steden in het aantrekken van toeristen is 

toegenomen. Dit is het gevolg van het feit dat mensen vaker weggaan, maar dan voor een korter 

verblijf (Karachalis & Kyriazpoulos, 2006). Hoe heeft de leisure en retail sector zich echter ontwikkeld 

en wat valt er te verwachten voor de toekomst? In deze paragraaf worden deze 

achtergrondvariabelen verder uitgekristalliseerd, ook toegespitst op het waterfront. 
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5.3.1 Leisure aan het waterfront  

Leisure aan het waterfront begon al in de 18e eeuw, zodra de angst voor water overwonnen was. 

Water werd gezien als een nuttige bron voor een gezonde leefstijl en de eerste (thermale) baden 

ontstonden in Frankrijk, Engeland en Italië ten tijde van de ‘Grand Tour’ onder invloed van de 

Renaissancegedachte (Mann, 1988). Ook de eerste badplaatsen zoals Brighton en Scheveningen 

ontstonden vanuit deze gedachte (Martire, 2008). Echter vond leisure niet plaats in grote steden, 

maar in kleine perifere dorpen. Deze dorpen stonden (nog) niet onder invloed van de industriële 

revolutie, waardoor waterfronten nog aantrekkelijke gebieden waren. In de steden vonden 

havenactiviteiten aan het waterfront plaats en er bestond geen krachtig beleid om leisure tot 

ontwikkeling te kunnen laten komen. Pas in de laatste jaren van de 19e eeuw werd een eerste stap 

gezet voor het ontwikkelen van waterfrontprojecten. Echt populair werd deze vorm van ontwikkeling 

pas in de 20e eeuw (Martire, 2008). Allereerst in de vorm van openbare ruimte waar de bevolking na 

de Tweede Wereldoorlog een plek had om tot rust te komen en te genieten van de omgeving. Vanaf 

de jaren ’70 ontstond vanuit verschillende invalshoeken de behoefte voor een levendiger en 

actievere openbare ruimte, in het bijzonder aan het waterfront dat natuurlijke schoonheid bezit om 

het een aantrekkelijke plek te maken voor entertainment of sociale interactie (Mann, 1988).  

 

In de 20e eeuw hebben drie grote veranderingen plaatsgevonden in leisureactiviteiten en het gebruik 

van waterfronten. Allereerst werd sport vanaf de jaren ’80 een massa-activiteit en werden 

sportprogramma’s opgenomen in openbare parken (ook voor kinderen). Ook werden 

waterfrontpaden steeds meer gebruikt als uitkijkpunten naar het landschap en was er de opkomst 

van de entertainmentindustrie van theaters en casino’s (Martire, 2008). Op deze manier werden 

waterfronten steeds meer opgenomen in de stedelijke structuur en werden openbare ruimtes in 

toenemende mate veranderd in aantrekkelijke waterfrontpromenades. In eerste instantie waren 

deze ‘leisure spaces’ gericht op de hogere sociale klassen, maar toen het openbaar vervoer en het 

wegennetwerk steeds verder werd uitgebreid, werden waterfronten ook toegankelijk voor de minder 

welvarende klassen. Door de toenemende drukte ontstonden hotels en resorts (Martire, 2008).  

 

Norcliffe et al. (1996) stellen dat twee doelgroepen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 

invulling van het stedelijke waterfront. Vooral de ‘yuppies’ (young urban professionals), en in 

mindere mate de ‘welgestelde ouderen’, hebben met hun consumptiepatronen de ontwikkeling van 

het waterfront bepaald. De ‘yuppie’ leefstijl kenmerkt zich door individualistische, actieve activiteiten 

zoals joggen, skeeleren of mountainbiken (Norcliffe et al., 1996). Aan de andere kant onderscheiden 

Norcliffe et al. (1996) ook passieve vormen van recreatie, zoals het ‘flaneren’ langs het waterfront en 

het genieten van de omgeving. Een aantal specifieke leisurevoorzieningen zijn vaak aanwezig in het 

waterfront: een jachthaven en (recreatieve) ligplaatsen, pier met recreatieve functies, wandel- en 

fietspaden, openbare ruimte met zitplaatsen, watergerelateerde sporten en attracties, hotels, 

restaurants, (souvenir)winkels, musea en kunstgaleries (Heidkamp & Lucas, 2006; Mann, 1988; 

Martire, 2008). Kijkend naar de dimensies van beleving (§ 5.2), is een menging van dimensies wel 

gewenst (Griffin & Hayllar, 2006). Verstappen (2002) benadrukt dat in waterfrontherontwikkeling 

voornamelijk de nadruk ligt op de esthetische component van beleving. Het zijn juist de 

omgevingskenmerken en de sfeer die vaak in combinatie met entertainment bijdragen aan de 

optimale beleving. Verblijfsrecreatieprojecten met een directe waterrelatie, bijvoorbeeld het uitzicht 

op het water, bezitten een extra attractiewaarde (NRIT/RIKZ, 2002 in Kenniscentrum Recreatie, 

2008).  
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5.3.2 Ontwikkelingen door de tijd  

In de vorige sectie is al gesproken over de herinrichting van het waterfront voor leisuredoeleinden. Er 

zijn echter verdere ontwikkelingen binnen leisure te classificeren. Er kunnen vier generaties van 

leisure onderscheiden worden (Jansen & Pluijmers, 2001 in Van Dam, 2008; Twynstra & Gudde, 2000 

in Verstappen, 2002, p. 17). De ontwikkeling die hierin heeft plaatsgevonden, is van losstaande 

leisure voorzieningen in de eerste generatie tot functiemenging in de vierde generatie. Het 

belangrijkste aspect is een steeds verdere samenhang en onderlinge afhankelijkheid van functies 

(Verstappen, 2002) (tabel V in de bijlagen). Om erachter te komen welke factoren zorg hebben 

gedragen voor de huidige visie op leisure en welke leisurefuncties kansrijk zijn voor de toekomst, 

worden de bredere ontwikkelingen geanalyseerd in deze en de volgende paragraaf. 

 

Verschillende ontwikkelingen oefenen invloed uit op de stedelijke leefomgeving en op de betekenis 

ervan voor de vrije tijd van bewoners en bezoekers (Jansen-Verbeke, 2003). Verschillende algemene 

ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de rol van leisure in de stad is veranderd: de globalisering 

in de vrijetijdsbesteding, recreatie en toerisme; schaalvergroting; ontwikkeling van het 

multiculturalisme; verwevenheid in tijd en ruimte en de opkomst van de vrijetijdseconomie (Jansen-

Verbeke, 2003). Dit heeft veranderingen in de vraag- en aanbodkant van leisure teweeggebracht. 

Tabel 2 Ontwikkelen vraag- en aanbodkant leisure  

Vraagkant Aanbodkant 
Toenemende individualisering Clustering van voorzieningen (van eerste generatie 

naar vierde generatie leisure) 
Toenemende aandacht voor (lichamelijk en 
geestelijke) gezondheid en sportieve bezigheden 

Toenemende professionalisering door 
schaalvergroting en internationale vestigers 

De consument wenst grote keuzevrijheid, diversiteit 
en is veranderlijk (‘zapgedrag’) 

Combinatie van functies, zoals detailhandel en leisure 

Kritische consument en focus op kwaliteit Toenemende rol van natuur en wellness 
Waardering voor de natuur en de esthetiek voor de 
gebouwde omgeving 

Sportaccommodaties met winkelvoorzieningen 

Toenemend belang van de technologie Steeds meer tijdelijke voorzieningen (ijsbaantjes, 
stadstranden); 

In minder tijd worden meer activiteiten ondernomen 
(‘quality time’) 

Funshoppen populairste activiteit (maar neemt af) 

Meer recreatie gericht op de stad Toename evenementen 
Meer grensverleggende activiteiten Leisureontwikkelingen in het buitengebied 

(golfbanen, evenementen) 
Vraag naar snelle en persoonlijke service Meer koopzondagen, uitgebreide openingstijden 
Toenemende vraag van ‘babyboomers’ naar comfort 
wat ook wat mag kosten 

Ontwikkeling meubelboulevards 

Toenemende mobiliteit Toegenomen concurrentie tussen voorzieningen 
Afname van verenigingen, maar toename van 
gamezones en skateboardingparken als ‘samen 
activiteiten ondernemen’ 
Toenemende rol van leisure in citymarketing 
Kart- en skibanen 

(naar: Francotte, 1999, Brinkhorst & Rijpma, 1999 en Van der Duim, 1993 in Verstappen, 2002; Jansen-Verbeke, 

2003; Kenniscentrum Recreatie, 2008; Metz, 2002; NVM, 2009; Norcliffe et al., 1996; Van Dam, 2008). 

 

Vooral de toenemende toenadering tussen leisure en retail is de afgelopen jaren zichtbaar geworden 

(Evers et al., 2011; Luijten, 2007 in Van Dam, 2008; NVM, 2009; Verstappen, 2002). Leisure vindt 

steeds vaker in overdekte voorzieningen plaats in plaats van in de buitenlucht. De doorgaande 
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schaalvergroting en transformatie van bestaande en verouderde voorzieningen zal het leisure-

aanbod ook in de komende jaren doen veranderen (Harms, 2000 in Van Dam, 2008). 

Leisurevoorzieningen zullen aan de aanbodkant in moet spelen op de veranderingen aan de 

vraagkant. 

 

Als de Nederlandse leisuresector wordt vergeleken met het buitenland, kan geconcludeerd worden 

dat leisure in Nederland zich niet zo extreem heeft ontwikkeld als in het buitenland. Dat wil zeggen 

dat er bijvoorbeeld geen megaconcepten zijn, maar meer individuele voorzieningen en relatief 

weinig perifere ontwikkelingen (Poell, 2001). Dit maakt de Nederlandse binnensteden een 

belangrijke leisurevoorziening. Wat betreft de vraag, gaan Nederlanders in verhouding met het 

buitenland weinig naar de bioscoop en brengt men ook relatief veel vrije tijd thuis door (dit neemt 

echter wel af) (Poell, 2001). Horeca vormt het belangrijkste onderdeel van de Nederlandse 

leisuremarkt, gevolgd door sport en verblijfsaccommodatie (tabel VI in de bijlagen). Ook NVM (2009) 

stelt dat er steeds meer een combinatie van functies plaatsvindt zoals hotel, wellness en sport. Dit 

wordt uitgebreid toegelicht in § 5.6. Bioscopen, casino’s en attractieparken zijn de belangrijkste 

publiekstrekkers binnen ‘entertainment’. Dat het Nederlandse leisurelandschap zich anders heeft 

ontwikkeld dan in het buitenland, kan deels te danken zijn aan het restrictieve beleid van de 

Rijksoverheid, bijvoorbeeld op het gebied van vestiging van perifere detailhandel.  

 

Gerelateerd aan de casus van dit onderzoek, hebben in Friesland voornamelijk activiteiten in het 

belevenisdomein educatief en amusement een stijging laten zien in bezoekersaantallen (museum en 

ambachten, attractiepark, zwembad en dierentuin) (Toerdata Noord, 2011). Hierbij spelen vooral 

actieve deelname en vermaak een rol, naast esthetiek motieven binnen de beleving van de natuur. 

Hier is dan ook sprake van een passieve deelname. Dit is in lijn met de bovenstaande trends dat er 

enerzijds meer aandacht is voor passieve activiteiten en rust waarin men meegenomen wordt 

(onderdompeling) en anderzijds voor actieve activiteiten waarvan met geniet (absorptie) 

(Kenniscentrum Recreatie, 2008). 

 

5.4 Vijf soorten ontwikkelingen en kansen voor de toekomst van leisure 
Het doel van deze paragraaf is inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op verschillende gebieden die 

de wenselijkheid, haalbaarheid en aantrekkelijkheid van leisureactiviteiten beïnvloeden. Recron 

(2005) heeft verschillende ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding in 

Nederland. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de te verwachten en gaande zijnde demografische, 

economische, sociaal-culturele, politiek-bestuurlijke, Europese, internationale en product-

technologische ontwikkelingen. Dit hoofdstuk bevat alleen de conclusies naar aanleiding van de 

bevindingen van de Recron (2005). De informatie waarop deze paragraaf gebaseerd is (de specificatie 

van de ontwikkelingen en de invloed daarvan op verschillende leisureactiviteiten), is te vinden in de 

kaders I tot en met V in de bijlagen. Winkelen is hierin niet meegenomen, deze specifieke 

leisureactiviteit krijgt daarom haar eigen paragraaf (§ 5.5).  

 

5.4.1 Demografische ontwikkelingen en kansen voor leisure 

Demografische ontwikkelingen zoals de toename aan ouderen, alleenstaanden, allochtonen en 

éénoudergezinnen en de ontgroening zorgen ervoor dat een aantal leisureactiviteiten als meer 

kansrijk worden gezien dan andere. Uit kader I in de bijlagen komt naar voren dat voornamelijk 

bungalowparken en zwemmen een goede toekomst hebben. Ook wandelen, fietsen, vissen, golfen, 
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buitensport, sauna’s/thermen, restaurants en hotels zullen toenames in hun bezoekersaantallen zien 

onder invloed van de demografische ontwikkelingen. Jachthavens en bootverhuur zullen volgens 

Recron (2005) afnemen als leisureactiviteit. Kleinere vormen van watersport als roeien, zeilen, surfen 

en kanoën lijken meer toekomstbestendig te zijn.  

 

5.4.2. Economische ontwikkelingen en kansen voor leisure 

Economische ontwikkelingen omvatten onder andere de toenemende concurrentie van het 

buitenland, de toenemende samenwerking door ondernemers en overheid en de verbreding en 

verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen (Recron, 2005). De overige economische 

ontwikkelingen zijn te vinden in kader II in de bijlagen. Hieruit valt af te leiden dat vooral door 

samenwerkende overheden recreatieactiviteiten als wandelen, fietsen, paardrijden, zwembadbezoek 

en water- en buitensport beter georganiseerd kunnen worden. Een aanhoudende recessie zorgt 

ervoor dat in het bijzonder wandel- en fietsroutes meer gebruikt worden als goedkope vorm van 

recreatie. Ook binnen de geschetste economische ontwikkelingen zijn de kansen voor jachthavens en 

bootverhuur beperkt, maar ook hier liggen wel meer kansen voor de kleine watersport. 

Concluderend kan gesteld worden dat de economische ontwikkelingen op de overige activiteiten 

geen positieve invloed hebben, dat wil zeggen dat geen grote toenames in activiteiten te verwachten 

valt. 

 

5.4.3 Sociaal-culturele ontwikkelingen en kansen voor leisure 

Sociaal-culturele ontwikkelingen omvatten bijvoorbeeld het verdergaande proces van 

individualisering, de afname van beschikbare besteedbare vrije tijd, toenemende behoefte aan 

dagrecreatie rond de stad, gastvrijheid, veiligheid en geborgenheid (kader III in de bijlagen). Onder 

invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen zullen voornamelijk het restaurantbezoek, fietsen, 

wandelen, verblijf in een bungalowpark en het gebruik van de kleine watersport toenemen. Door de 

toenemende individualisering en behoefte aan bezinning wordt vooral verwacht dat men enerzijds 

actieve vrijetijdsactiviteiten (fietsen,wandelen, golfen, watersport en buitensport) gaat ondernemen 

en anderzijds de voorkeur geeft aan musea, theater en wellness (sauna’s en thermen) (kader III in de 

bijlagen). 

 

5.4.4 Politiek-bestuurlijke, EU- en internationale ontwikkelingen en kansen voor leisure 

Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen omvatten de toenemende rol van Europese regelgeving, 

decentralisatie, internationale veiligheid en nieuwe markten binnen de Europese Unie (Recron, 

2005). Zou het toeristisch-recreatieve beleid vanuit het Rijk en Europa duidelijk aanwezig zijn, zou dit 

vooral zijn vruchten kunnen afwerpen binnen vrijetijdsactiviteiten als wandelen, fietsen, paardrijden, 

vissen en golfen. Een versoepeling van de natuurwetgeving en opheffing van strijdige regelgeving 

biedt bungalowparken, hotels en kampeerterreinen meer mogelijkheden (kader IV in de bijlagen). 

Het huidige Nederlandse politiek-bestuurlijke beleid betreffende leisure en retail is geschetst in 

hoofdstuk vier en voor de casus zal dit ook in hoofdstuk zeven gebeuren. 

 

5.4.5 Product- en technologische ontwikkelingen 

Product- en technologische ontwikkelingen zijn onder andere de afname van het aantal 

kampeerterreinen en de vraag naar meer luxe vormen van kamperen, clustering van voorzieningen, 

goed vooruitzicht voor kleinschalige attracties, toenemende professionalisering, internet als 

onderscheidend middel in promotie en gebruik van mobiele telefonie (GPS en social media) (Recron, 
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2005). De gevolgen van de product- en technologische ontwikkelingen hebben de grootste positieve 

invloed op het gebruik van bungalowparken, wandelen, fietsen en de kleine watersport. Het 

schematische overzicht in de bijlage (kader V) laat zien dat vooral de nadruk op de ouderenmarkt en 

de toenemende rol van internet een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leisureactiviteiten 

die worden ondernomen. GPS kan een wandel- of fietstocht uitdagender maken, ook voor het 

jongere publiek. Nieuwe technologieën bieden volop mogelijkheden om in te spelen op de 

beleveniseconomie. Door de online beoordelingen van recreanten wordt de kwaliteit van het 

recreatieve aanbod steeds belangrijker (Kenniscentrum Recreatie, 2008). De toenemende aandacht 

bij de mens voor lichamelijk welzijn, in combinatie met geestelijke rust heeft tot een groei van de 

wellnessbranche geleid. Het aantal bedrijven dat daarin actief is, zoals fitnesscentra, sauna's, solaria 

en kuuroorden, nam van 2001 tot 2006 met ⅓ toe tot ruim 2.400 (CBS, 2007 in Kenniscentrum 

Recreatie, 2008). 

 

De belangrijkste ontwikkelingen voor een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine 

stad zijn toch wel de toename van het aantal ouderen, de verbreding en verlenging van het 

toeristische seizoen, het toenemende belang van gezondheid, rust, gemoedelijkheid enerzijds en 

cultuur, vermaak en uit eten anderzijds (rust, ruimte en bezinning vs. pret, beleving en avontuur), 

de clustering van voorzieningen, het goede vooruitzicht voor kleinschalige attracties, de 

toenemende vraag naar luxe accommodatievormen en het gebruik van internet en ‘social media’ 

om het onderscheidende karakter te benadrukken. Worden de kansen voor leisure van alle 

geschetste ontwikkelingen uit de voorgaande secties samengenomen, dan is er de grootste kans op 

toename van wandelen/fietsen, het gebruik van een bungalowpark, de kleine watersport, golfen, 

musea/theaters, zwemmen en buitensport. Hiervoor zijn de + en - scores gecorrigeerd met elkaar. 

Daarnaast zullen attractieparken, musea/theaters, zwembaden en wellness (sauna’s en thermen) 

toenemen in gebruik als er goede samenwerking is, bijvoorbeeld door middel van arrangementen 

of vouchers. Gerelateerd aan waterfrontlocaties, worden toenemende boot- en kanotochten in 

natuurgebieden, aandacht voor milieu (fluisterboten), vaartochten op maat en een differentiatie 

van het gebruik van water verwacht (Kenniscentrum Recreatie, 2008). 

 

5.5 Retail: een categorie van leisure 

De Nederlandse retail bestaat zowel uit planmatig ontwikkelde winkelcentra, als uit een grote 

diversiteit aan min of meer historisch ontwikkelde winkelgebieden. Het winkellandschap bepaalt in 

grote mate de vitaliteit, aantrekkelijkheid en sfeer van de stad (Oudejans & Duijvestijn, 2006). In de 

volgende paragrafen wordt de inhoud van het begrip retail nader vorm gegeven voor deze thesis. 

 

5.5.1. Bezoek- en koopmotieven van retail  

Bij het bezoeken van een winkel worden verschillende motieven onderscheiden: “run”, “fun” en 

“doel” (Evers, Van Hoorn & Van Oort, 2005) en “vergelijkend” (Droogh Trommelen & Partners, 2011). 

Met ‘runshoppen’ wordt het boodschappen doen bedoeld, zoals voedingsmiddelen, bloemen, 

drogisterijartikelen en huishoudelijke artikelen. Bij ‘doelmatig shoppen’ gaat het om gerichte 

aankopen, zoals doe-het-zelf artikelen en tuinartikelen. Combinatiebezoek vindt dan ook nauwelijks 

plaats (Evers et al., 2005). ‘Vergelijkend winkelen’ betekent de oriëntatie of aankoop van een smaak- 

of keuzegevoelig artikel (Droogh Trommelen & Partners, 2011). De categorie waarom het draait 

binnen leisure is het ‘funshoppen’, ofwel het recreatieve winkelen. De activiteit is hiermee eigenlijk 

belangrijker dan de aankoop zelf. Dit geldt voornamelijk voor warenhuizen en modezaken, maar ook 
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formules als Mediamarkt en Perry Sport trekken veel funshoppers (Evers et al., 2005).  

 

5.5.2 Trends en ontwikkelingen in de retail 

Zoals in de vorige paragraaf een aantal trends van leisure zijn onderscheiden, zijn er ook binnen retail 

verschillende ontwikkelingen en trends gaande. Deze sectie zal daarin inzicht bieden, omdat dit 

overzicht ook onderdeel vormt van de al eerder genoemde achtergrondvariabelen van leisure en 

retail. Een aantal van de retailontwikkelingen zijn ook terug te vinden binnen de algemene 

ontwikkelingen van de leisuresector. 

 

Allereerst is er een toenemend aantal perifere vestigingen en nieuwe winkeltypen (Van der Krabben, 

2006). Het funshoppen is dan ook in toenemende mate ook in de periferie te vinden (Evers et al., 

2011). Er ontstaat een toenemende vraag naar retail op niet-winkellocaties: verouderde 

(binnenstedelijke) bedrijventerreinen of nieuwe leisurelocaties als stadions of luchthavens. De reden 

dat in deze gebieden retail wordt toegevoegd, is enerzijds de behoefte aan vernieuwing, dynamiek 

en verlevendiging van dit soort locaties en anderzijds de wens om kostendragers toe te voegen aan 

de herontwikkelingsopgave (Evers et al., 2011). Andere trends zijn de toenemende parallellisatie 

versus specialisatie en branchevervaging (Van der Krabben, 2006), hybridisering (combinatie van 

functies) (Evers et al., 2011), internationalisatie (Evers et al., 2011), thematisering (Voskers, 2008), 

verruiming van openingstijden (Voskers, 2008), duurzaamheid en veiligheid (Evers et al., 2011). Ook 

is sprake van schaalvergroting: zowel grotere winkels als meer filialen (Droogh Trommelen & 

Partners, 2011; Evers et al., 2005; Van der Krabben, 2006). Ook ontstaan nieuwe winkeltypes zoals de 

“flagship”- of “brandstore” (NikeTown) (Voskers, 2008). Een toenemende mate aan digitalisering en 

virtualisering, betekent ook een andere nieuwe vorm van winkelen: internetoriëntatie en -verkoop 

(Droogh, Trommelen & Partners, 2011; Evers et al., 2011; Weltevreden, 2007). In toenemende mate 

worden internet, GPS, barcode scanners en andere technische snufjes gebruikt om meer te weten te 

komen over het product, voorraden te checken, winkellocaties te zoeken en dergelijke. Deze nieuwe 

technologieën kunnen ingezet worden om consumenten aan te trekken en nog belangrijker: hun 

winkelbeleving te verbeteren en te voldoen aan hun behoefte (Evers et al., 2011). Dit betekent dat 

internet geen vervanging is van de huidige winkelstructuur, maar dat internet en fysieke winkels 

complementair kunnen bestaan. (Droogh Trommelen & Partners, 2011; Van Raaij in Boekema, 

Spierings & Van de Wiel, 2000). Het is dan ook van groot belang te zorgen voor de beleving van de 

binnenstad, zodat deze aantrekkelijk blijft voor het recreatieve winkelen (Droogh, Trommelen & 

Partners, 2011; Voskers, 2008). Het gaat om het stimuleren van zoveel mogelijk zintuigen (Metz, 

2002). 

 

5.6 Leisure en retail: een gouden combinatie? 
De eerste shoppingmalls, waarin op grote schaal winkels gecombineerd werden met 

leisurevoorzieningen werden in de jaren ’20 gerealiseerd in de Verenigde Staten. Aan het eind van de 

jaren ’80 volgde de eerste ‘megamall’, zoals de West Edmonton Mall in Canada (Van Dam, 2008). 

Leisurefuncties zijn perfecte voorzieningen die monofunctionele gebieden kunnen verlevendigen en 

de multifunctionaliteit en de clustering van voorzieningen krijgen dan ook in Europa steeds meer 

aandacht (Van Dam, 2008). Eerdere studies hebben aangetoond dat vooral de wisselwerking tussen 

retail en horeca groot is. Circa de helft van de bezoekers die komt om te winkelen, combineert dat 

vooraf, tijdens of nadien met horecabezoek. Omgekeerd geldt hetzelfde (NVM, 2009). ‘Funshoppen’ 

is één van de belangrijkste sectoren van leisure: retail dient als middel om in de leisurebehoefte te 
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voorzien. Hierdoor zijn ook de eerder genoemde begrippen ‘shoppertainment’, ‘entertailing’ en 

‘retailtainment’(Pine & Gilmore, 1998; Metz, 2002) ontstaan. 

 

5.6.1 Synergie van leisure & retail 

Vaak wordt in deze gevallen gesproken van ‘synergie’ om aan te duiden dat voorzieningen elkaar 

aanvullen en dat daardoor een meerwaarde ontstaat: synergie-effecten (NVM, 2009; Van Dam, 2008; 

Verstappen, 2002). Synergie komt tot stand als consumenten verschillende activiteiten gaan 

combineren, waardoor deze activiteiten elkaar gaan versterken (Clement en Gianotten, 1996 in Van 

Dam, 2008). Dit concept kan belangrijk zijn om zoveel mogelijk uit de leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling te halen en wordt om die reden ook verder uitgediept. Hierbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen functiesynergie en locatiesynergie. Fynctiesynergie duidt op het 

met elkaar verbinden van functies die bij elkaar passen (Geuting, 1997 in Verstappen, 2002). Jansen-

Verbeke (1992 in Verstappen, 2002) laten bijvoorbeeld zien dat een combinatie van musea met 

hotels waarschijnlijk wel het ‘1+1=3 effect’ oplevert, maar een dierentuin met een hotel niet. 

Locatiesynergie heeft betrekking op indirecte effecten van een concentratie van bepaalde 

voorzieningen op één plek (bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van parkeerplaatsen of een 

gezamenlijke promotiecampagne) (Geuting, 1997 in Verstappen, 2002). Voornamelijk de combinatie 

kunst/cultuur met horeca (inclusief hotels) en retail lijkt synergie-effecten op te leveren, evenals 

kindervoorzieningen (dierentuinen, pretparken) óf openluchtvoorzieningen (sportterreinen, 

recreatieplassen) óf evenementen gecombineerd met restaurants/cafés. Evenementen, pretparken 

en speeltuinen gecombineerd met markten en/of retail kunnen ook voor synergie-effecten zorgen. 

Voornamelijk voor horeca lijkt een grote rol weggelegd te zijn (tabel VII in de bijlagen, Jansen-

Verbeke, 1992 in Verstappen, 2002, p. 16). 

 

Een voordeel van functie- en/of locatiesynergie kan het vergroten van het verzorgingsgebied voor 

beide functies zijn. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe doelgroepen, meer bezoekers en hogere 

bestedingen aan te trekken, voornamelijk door de verlenging van de verblijfsduur door het aanbod 

van verschillende functies. Dit kan ook leiden tot een beter imago en een betere marktpositie van het 

gebied (Poell, 2001). In welke mate een waterfrontherontwikkeling voor synergie kan zorgen met de 

bestaande voorzieningen in de stad hangt af van een drietal factoren: de onderlinge afstand tussen 

de locaties, het verschil in beleving dat wordt geboden (‘uniqueness’) en de omvang van de markt 

(verzorgingsgebied) (Kenniscentrum Recreatie, 2008). Een waterfront met enkel 

fitnessmogelijkheden en horeca, heeft minder aantrekkingskracht dan een waterfront waarbij 

daarnaast ook sprake is van musea, toprestaurants en een theater (tabel VIII in de bijlagen). Ondanks 

dat horeca een belangrijk element is van de functiesynergie, is het geen grote publiekstrekker (NVM, 

2009).  

 

Als gekeken wordt naar de leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad, zou het 

beter haalbaar zijn om in te zetten op een trekker met lokaal-regionale reikwijdte in plaats van 

bovenregionale reikwijdte. Hiervoor zijn minder bezoekers nodig (circa 100.000 bezoekers per jaar) 

en met een kleine omvang van de lokale bevolking is dit gemakkelijker te bewerkstelligen. 

 

5.6.2 Leisure-retail concepten 

Als planmatige ontwikkeling waarin leisure en retail vergaand geïntegreerd zijn, wordt vaak het 

eerder genoemde voorbeeld van de West Edmonton Mall in Alberta (Canada) genoemd (NVM, 2009; 
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Poell, 2001; Verstappen, 2002). Voorbeelden in Nederland van planmatig ontwikkelde leisure-retail 

concepten zijn Bataviastad met een Factory Outlet Center (FOC) en andere attracties zoals de 

Bataviawerf en in mindere mate Rosada met een FOC en horeca. Een overzicht van negen 

categorieën van leisure-retail concepten in de bijlagen (tabel IX) van Van Dam (2008, p. 20-21) laat 

zien dat maar weinig van de genoemde (Amerikaanse) voorbeelden in Nederland aanwezig zijn. Tot 

op heden hebben vooral de FOC (Rosada, Bataviastad, Roermond), multifunctionele 

concepten/voetbalstadions (ArenA boulevard) en shoppingmalls (Alexandrium Rotterdam, Hoog 

Catharijne Utrecht) terrein gewonnen. Een “festival marketplace” wordt niet haalbaar geacht. 

 

Voor een leisure-retail waterfront zou het wel interessant kunnen zijn verschillende mogelijkheden 

van leisure-retail concepten te onderzoeken, zoals een family entertainment center, urban 

entertainment center, foodcourt, FOC of themed (shopping)mall (voor de definiëring van deze 

begrippen zie tabel IX in de bijlagen) 

 

5.7 Conclusie 
De voorgaande paragrafen hebben een definitie van leisure en retail gespecificeerd, welke verder in 

deze masterthesis gebruikt wordt. In toenemende mate vindt een combinatie van leisure- en 

retailfuncties plaats met als doel het creëren van een belevenis. Een essentieel element van leisure 

en retail is dan ook ‘beleving’. Beleving kent verschillende dimensies en dit hoofdstuk heeft laten zien 

hoe verschillende leisureactiviteiten kunnen zorgen voor een andere beleving. Essentiële elementen 

voor beleving zijn gedefinieerd als sense of place, thematisering, authenticiteit, symboliek, fysieke 

herinneringen, ‘uniqueness’ en afstemming van alle sfeerelementen op de locatie. Specifiek kunnen 

kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een groot stuk beleving binnen leisure. Specifiek voor een 

waterfrontlocatie geldt dat water de attractiewaarde kan vergroten. 

 

Belangrijke ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling van een 

leisure-retail waterfront voor een kleine stad zijn voornamelijk de toename van het aantal ouderen, 

de verbreding en verlenging van het toeristische seizoen, het toenemende belang van gezondheid, 

rust, gemoedelijkheid enerzijds en cultuur, vermaak en uit eten anderzijds (rust, ruimte en bezinning 

vs. pret, beleving en avontuur), de clustering van voorzieningen, goed vooruitzicht voor kleinschalige 

attracties, de toenemende vraag naar luxe accommodatievormen en het gebruik van internet en 

‘social media’ om het onderscheidende karakter te benadrukken. Dit resulteert in aantal kansrijke 

leisurevoorzieningen voor de toekomst: wandelen/fietsen, bungalowpark, kleine watersport, golfen, 

musea/theaters, zwemmen en buitensport. Economische ontwikkelingen kunnen gezien worden als 

de belangrijkste factor die de kansen van leisure beïnvloedt, zowel bij de ontwikkeling als in het 

gebruik. Tijdelijke voorzieningen zoals een ijsbaantje of stadsstrand kunnen een goede oplossing zijn 

bij de fasering van een waterfrontherontwikkeling. 

 

Om de haalbaarheid van de waterfrontherontwikkeling te vergroten is het concept van synergie 

geïntroduceerd. Functie- en locatiesynergie kunnen zorgen voor een groter verzorgingsgebied, meer 

bezoekers, meer bestedingen en een verlenging van de verblijfsduur, wanneer leisurevoorzieningen 

optimaal gecombineerd worden. Ook hier is kunst/cultuur een belangrijke component, naast horeca, 

kindervoorzieningen, openluchtvoorzieningen, markten en evenementen. Ondanks dat horeca (aan 

het water) als een belangrijke voorziening wordt gezien, is het geen grote publiekstrekker. Voor een 

kleine stad kan ook beter ingezet worden op leisure met een lokaal-regionale reikwijdte in plaats van 
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leisure met een bovenregionale reikwijdte, omdat hiervoor minder verzorgingsgebied, bezoekers en 

bestedingen nodig zijn om het haalbaar te krijgen. 

 

5.8 Theoretische tussenconclusie: het conceptuele model 
De theoretische concepten uit de hoofdstukken twee tot en met vijf hebben geleid tot een 

conceptueel model. Dit is weergegeven in figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Conceptueel model  

 

In dit conceptuele model staan een aantal theoretische concepten centraal. Het doel van deze 

masterthesis is te komen met de voorwaarden voor een optimale ontwikkelingsstrategie van een 

leisure-retail waterfront van een kleine stad. Dit conceptuele model gebruikt het concept van 

succesfactoren, onderverdeeld in achtergrondvariabelen en succesvoorwaarden, om te komen tot 

de voorwaarden voor de optimale ontwikkelingsstrategie. De factoren voor succes vormen de 

proceskant van succes, welke is gedefinieerd als integratie. De aspecten van succes vormen de 

inhoud, de inhoudelijk succesvolle invulling, en zijn te vangen binnen het concept ruimtelijke 

kwaliteit. Daarnaast spelen achtergrondvariabelen een rol. In deze masterthesis is bij deze 

achtergrondvariabelen gedoeld op onder andere de economische, politieke en bestuurlijke situatie 

en leisure-retail ontwikkelingen die de achtergrond van elke leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling vormen.  
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Een leisure-retail waterfrontherontwikkeling is optimaal of succesvol als ‘ruimtelijke kwaliteit’ is 

bewerkstelligd, met een gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Daarnaast spelen 

de vier vormen van integratie (voornamelijk de procesmatige integratie) een belangrijke rol.  

 

Binnen het empirisch deel van deze masterthesis wordt dit model gebruikt om te onderzoeken welke 

factoren voor en aspecten van succes essentieel zijn voor de leisure-retail waterfrontherontwikkeling 

van een kleine stad. Dit betekent dat in dit onderzoek gekeken wordt naar zowel het proces (de 

factoren voor succes) en de inhoud (de aspecten van succes). Dit resulteert uiteindelijk in meer 

inzicht in de succesvoorwaarden die essentieel zijn bij de leisure-retail waterfrontherontwikkeling 

van een kleine (Nederlandse) stad en in welke mate deze verschillen van de succesvoorwaarden voor 

grote steden zoals deze in hoofdstuk drie aan bod zijn gekomen. 
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Methodologie 
 

Dit hoofdstuk bespreekt de methodologie van deze masterthesis en laat zien hoe empirische data is 

verkregen, welke ethische overwegingen zijn gemaakt en welke kritische opmerkingen bij de data 

geplaatst kunnen worden. 

 

6.1  Onderzoeksstrategie 
De gekozen onderzoeksstrategie voor mijn masterthesis is de enkelvoudige casestudie. Het 

onderzoekssubject van deze casestudie is het waterfront van Harlingen. Harlingen is de “critical case” 

die wordt gebruikt om de bestaande theorie te testen en verder uit te breiden (Yin, 2009, p. 47). 

Robson (2002 in Saunders et al. 2008, p. 129) definieert een casestudie als een “strategie voor het 

doen van onderzoek die gebruikmaakt van een empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags 

verschijnsel binnen de actuele context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik 

wordt gemaakt”. Deze casestudie heeft een exploratief, verkennend karakter. Het verzamelen van 

substantiële, diepgaande gegevens over een casus is een groot voordeel van een casestudie. Het is 

mogelijk een (bijna) volledig beeld van een verschijnsel te krijgen. Daarnaast wordt er gebruikt 

gemaakt van methodologische triangulatie en is bewijs gebaseerd op de bestudeerde sociale setting 

(Jennings, 2001, p. 178). Andere kenmerken van een casestudie zijn dat het onderzoek een subjectief 

karakter heeft en dat de richting van het onderzoek nog niet geheel duidelijk is wanneer gestart 

wordt (Jennings, 2001). Voor het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek wordt een klein uitstapje 

gemaakt naar een tweede casus, namelijk Volendam. Hier wordt echter inhoudelijk niet op in 

gegaan. De conclusies van deze masterthesis worden gebruikt om een advies uit te kunnen brengen 

over de casus Harlingen. Ook kunnen de resultaten van dit onderzoek de basis vormen voor het 

gebruik binnen andere locaties. 

 

Zoals voorgaand beschreven door Robson (in Saunders et al. 2008, p. 129) maakt een casestudie 

gebruik van verschillende soorten bewijsmateriaal. Voor deze masterthesis is dan ook een “mixed-

methods” methodologie gekozen, om zoveel mogelijk data te kunnen verzamelen (Baarda, 2009, p. 

39; Jennings, 2001, p. 134). Enerzijds bevat deze masterthesis kwantitatieve onderzoekselementen, 

anderzijds bevat het ook kwalitatieve onderzoekselementen. Allereerst is voor beide vormen van 

onderzoek gekozen, omdat dit het onderzoek het beste tot z`n recht laat komen. Door het gebruik 

van deze verschillende onderzoeksmethoden is er sprake van triangulatie. Er is sprake van zowel 

datatriangulatie (het gebruik van verschillende soorten data) als van methodologische triangulatie 

(verschillende methoden voor dataverzameling). Daarnaast vond ik het zelf een uitdaging om na een 

kwantitatieve thesis voor mijn  vorige master, nu voor een meer kwalitatieve insteek te kiezen. In de 

volgende paragraaf wordt de keuze voor de methoden van dataverzameling toegelicht.  

6 
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6.2 Methoden van dataverzameling en sampling 
Volgens Saunders et al. (2008) worden gegevens binnen een casestudie vooral verzameld via 

interviews, waarneming, documentaire analyse en een vragenlijst. Binnen deze masterthesis is ook 

gebruik gemaakt van deze verschillende methoden van dataverzameling om de succesvoorwaarden 

voor het leisure-retail waterfront van Harlingen te kunnen definiëren. Deze paragraaf licht deze 

methoden verder toe en gaat daarnaast verder in op de samplingmethoden van de vragenlijst en de 

interviews. 

 

6.2.1 Documentaire analyse 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de casus Harlingen is begonnen met het verzamelen en 

inventariseren van relevante beleidsdocumenten, studies, bestemmingsplannen en 

achtergrondinformatie. De belangrijkste reden hiervoor was een beeld krijgen van  

achtergrondvariabelen die een rol spelen in Harlingen, zoals de economische en politieke situatie en 

relevante wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot de casestudiebeschrijving in hoofdstuk zeven. 

 

6.2.2 Vragenlijst 

Een tweede dataverzamelingsmethode die is gebruikt, is de vragenlijst of questionnaire.  Dit 

onderdeel vormt het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek. Doel van deze vragenlijst was 

voorkeuren en het bezoek- en vakantiegedrag van (potentiële) bezoekers van het waterfront van een 

kleine stad te achterhalen om daarmee inzicht te geven in de mogelijke functies en voorzieningen die 

ontwikkeld kunnen worden. De vragenlijst is hiermee alleen gebruikt om de ‘aspecten van succes’ te 

achterhalen en de succesvoorwaarden voor de inhoudelijke invulling te kunnen bepalen. De 

vragenlijst is een geschikte methode, omdat data op deze manier snel verzameld en verwerkt kan 

worden (Jennings, 2001). Andere voordelen van een vragenlijst zijn dat de gegevens gemakkelijk 

gestandaardiseerd kunnen worden en daardoor gemakkelijk te vergelijken zijn (Saunders et al., 

2008). 

 

Naast de casus Harlingen is bij de vragenlijst gekozen voor een tweede casus: Volendam. Harlingen 

kent op dit moment nog geen aantrekkelijk toeristisch-recreatief waterfront. Eén van de bekendste 

Nederlandse voorbeelden van een drukbezocht, toeristisch-recreatief waterfront is Volendam. Om 

deze reden is ook gekozen om naast een vragenlijst onder potentiële bezoekers van Harlingen, een 

vragenlijst te houden onder bezoekers van het Volendamse waterfront. Hierdoor kan ook een 

vergelijking gemaakt worden tussen de twee deelpopulaties. Er zijn daarom drie verschillende 

vragenlijsten ontworpen. Een Nederlandse vragenlijst voor Harlingse respondenten en een 

Nederlandse en Engelse vragenlijst voor Volendamse respondenten (zie bijlagen p. x - xxx). 

 

Voorafgaand aan de werkelijke vragen is een voorblad bijgesloten welke een verdere toelichting 

geeft over het doel van het onderzoek en hoeveel tijd het in beslag neemt. Ook is hierop vermeld dat 

de antwoorden vertrouwelijk en anoniem in behandeling worden genomen en enkel worden 

gebruikt voor de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast zijn definities gegeven van ‘bezoeker’, 

‘toerist’ en ‘vakantie’, zodat het voor de respondent duidelijk was wat met deze termen werd 

bedoeld. Alle vragenlijsten bestaan uit drie delen. Het eerste deel vroeg naar het vakantiegedrag van 

de respondent en de bekendheid met Harlingen. Het tweede deel ging in op de visie op een 

waterfrontlocatie. Ten slotte vroeg het derde deel naar een aantal persoonlijke gegevens van de 

respondent. In totaal zijn er zestien vragen in de Harlingse vragenlijst en zeventien vragen in de 
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Volendamse vragenlijst.  

 

Er zijn een drietal open vragen. De overige vragen zijn gesloten vragen of meerkeuze vragen.  

Het eerste onderdeel van de Harlingse vragenlijst omvat vijf vragen, voor de Volendamse vragenlijst 

gaat het om zes vragen. De eerste vraag van de vragenlijsten vroeg de respondenten hoe vaak zij per 

jaar op vakantie gaan. De tweede vraag vroeg de respondenten waar zij op vakantie gaan. Deze 

vragen zijn meer bedoeld als introductie en om later eventueel verschillen vast te kunnen stellen 

tussen antwoordcategorieën (groepen) in de steekproef. De derde vraag vroeg de Volendamse 

respondenten of zij weten waar Harlingen ligt. De vierde vraag van de Volendamse vragenlijst is gelijk 

aan de derde vraag van de Harlingse vragenlijst en vroeg de respondent of er ooit een toeristische of 

recreatieve activiteit is ondernomen in Harlingen. Als dit het geval is, moeten zij bij de volgende 

vraag de positieve aspecten van Harlingen aangeven. Is dit niet het geval dan moet de respondent bij 

vraag vijf (Harlingse vragenlijst) of vraag zes (Volendamse vragenlijst) redenen aangeven waarom 

men Harlingen wel/niet kiest als vakantiebestemming of plaats voor een dagje uit. Deze laatste twee 

vragen van het eerste deel zijn open vragen. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk de argumenten 

van de respondenten mee te kunnen nemen in de data-analyse. 

 

Het tweede deel van de vragenlijst bestaat voor beide vragenlijsten uit vijf vragen. Dit deel start ook 

met een open vraag om te achterhalen wat de respondenten mooi vinden aan een waterfrontlocatie. 

Deze vraag is later vertaald naar het concept ruimtelijke kwaliteit (voornamelijk de belevingswaarde) 

en is om deze reden opgenomen in  de vragenlijst. De tweede vraag van dit deel vroeg de respondent 

te kiezen uit twee opties van voorzieningen of aspecten welke uit het literatuuronderzoek naar voren 

zijn gekomen. Vraag acht van de Harlingse vragenlijst en vraag negen van de Volendamse vragenlijst 

vroegen naar het belang dat de respondent hecht aan de genoemde aspecten, welke ook voort zijn 

gekomen uit het literatuuronderzoek naar succesfactoren. Doel was om te achterhalen aan welke 

aspecten het grootste belang wordt gehecht en welke daarmee het belangrijkst zijn om rekening 

mee te houden bij een waterfrontherontwikkeling. Deze vraag werd gesteld met behulp van een 

Likert-schaal, waarbij 1 = van geen belang en 5 = van groot belang. Vraag negen en tien van de 

Harlingse vragenlijst en vraag tien en elf van de Volendamse vragenlijst vroegen naar de voorkeur 

van de respondent voor accommodatietypes en winkeltypes, waarbij maximaal twee opties 

geselecteerd konden worden. 

 

Om de (potentiële) doelgroep van een waterfront te onderzoeken is gevraagd naar persoonlijke 

gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, werksituatie, opleidingsniveau en land of 

provincie waar de respondent woonachtig is. Deze vragen vormden het derde en laatste deel van de 

vragenlijst. Na dit laatste onderdeel is een leeg tekstvak toegevoegd waarin respondenten 

aanvullende op- en/of aanmerkingen van het onderzoek konden vermelden.  

  

De populatie van dit onderzoek kan geclassificeerd worden als ‘alle (potentiële) bezoekers van een 

waterfrontlocatie’. De doelpopulatie van het onderzoek bestaat enerzijds uit potentiële bezoekers 

van het Harlingse waterfront en anderzijds uit werkelijke bezoekers van het Volendamse waterfront. 

Het steekproefkader voor het Harlingse waterfront is afgebakend tot ‘potentiële bezoekers van het 

Harlingse waterfront die zich bevinden op de veerboot van Harlingen naar Terschelling v.v.’. Dit 

steekproefkader is gekozen, omdat deze mensen wel bereid zijn voor (voornamelijk een toeristisch-

recreatieve) activiteit af te reizen naar Harlingen: verwacht wordt dat zij bij een aantrekkelijk 
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waterfront ook bereid zijn dezelfde afstand af te leggen. Voor het Volendamse waterfront is het 

steekproefkader afgebakend tot ‘bezoekers van het Volendamse waterfront die tijd door brengen 

langs het water’. In theorie is gebruik gemaakt van twee verschillende steekproeven (N): één van 

potentiële bezoekers van het Harlingse waterfront en één van werkelijke bezoekers van het 

Volendamse waterfront. Voor veel analyses zijn beide steekproeven echter ook samengenomen en 

representeren zij samen de doelpopulatie. In totaal omvat de steekproef 86 respondenten (N = 86), 

waarvan 50 Harlingse respondenten (n = 50) en 36 Volendamse respondenten (n = 36). Voor het 

gemak worden vanaf nu de respondenten van het onderzoek gehouden in Harlingen, ‘Harlingse 

respondenten’ genoemd. Voor de respondenten van de vragenlijst gehouden in Volendam geldt 

‘Volendamse respondenten’. Dit staat dus los van de woonplaats of herkomst van de respondent, 

maar is gebaseerd op de locatie waar zij zich op dat moment bevonden. 

 

Er kan niet gesteld worden dat de steekproef representatief is voor de gehele populatie. Een reden 

die hier meespeelt, is dat niet vastgesteld kan worden hoe groot de daadwerkelijke populatie is, dat 

wil zeggen, hoeveel mensen ook echt een potentiële bezoeker van een waterfrontlocatie zijn. Ook de 

kenmerken van de populatie zijn niet bekend: het is niet vast te stellen hoe de verdeling van geslacht, 

leeftijd, gezinssamenstelling en werksituatie is binnen de populatie. Het doel van de vragenlijst was 

ook om een aanvulling te zijn op de te houden expertmeetings en heeft in die zin een indicatief 

karakter. Bij de resultaten wordt dan ook de voorkeur gegeven te spreken over onderzoeksgroepen, 

in plaats van een steekproef of twee steekproeven, daar het niet in de macht van dit onderzoek ligt 

volledige betrouwbare uitspraken te doen die gegeneraliseerd kunnen worden naar de volledige 

populatie. In veel analyses en resultaten zal dan ook geen groot belang gehecht worden aan 

significantie, omdat de verschillen of verbanden ook te wijten kunnen zijn aan bijvoorbeeld de 

gevarieerde groepssamenstelling en relatief kleine groepen (n = 50 en n = 36). Waar het wel zeer 

aannemelijk is dat de geconstateerde verbanden of verschillen voorkomen in de populatie, zal dit 

vermeld worden met het bijbehorend significantieniveau. 

 

De samplingmethode is niet-random van aard. De variant van de steekproeftrekking is een 

gemakssteekproef. Dit betekent dat er willekeurig mensen benaderd worden die het gemakkelijkst 

door de onderzoeker te benaderen zijn (Baarda, 2009; Jennings, 2001). Deze vorm van sampling 

wordt ook wel “convenience sampling” genoemd (Jennings, 2001, p. 138). Op de veerboot van 

Harlingen naar Terschelling v.v. zijn mensen aangesproken met het verzoek of zij mee wilden werken 

aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen en in Volendam zijn mensen die zich langs het 

waterfront bevonden verzocht of zij medewerking wilden verlenen.  

 

Voorafgaand aan het houden van de vragenlijst zijn voldoende exemplaren uitgeprint: 60 Harlingse 

vragenlijsten en 45 Volendamse vragenlijsten. Deze aantallen zijn willekeurig gekozen, ook weer in 

het licht van het indicatieve karakter van de vragenlijst. Een tweede samplingstrategie die hier 

eigenlijk is gebruikt is een vorm van “quota sampling” (Jennings, 2001, p. 140): als alle geprinte 

exemplaren zijn ingevuld, zijn er voldoende resultaten. Tijdens de dataverzameling is gestart met het 

invoeren van gegevens en na een twintigtal vragenlijsten werd op bepaalde vragen al een tendens 

zichtbaar. Met de kwalitatieve invalshoek van deze masterthesis is dan ook een soort 

‘verzadigingspunt’ bepaald, waarop de antwoorden van de vragenlijst veelvuldig dezelfde uitkomst 

hebben laten zien. 

De omvang van de bruto-steekproef was 105 respondenten (60+45). De netto-steekproef, exclusief 
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foutief of half ingevulde vragenlijsten, was 86 respondenten (N). Het totale responspercentage is 

daarmee met 82% zeer hoog te noemen. Er namen 60 vrouwen en 26 mannen deel aan het 

onderzoek en de grootste groep respondenten was tussen de 25-35 jaar. 

 

6.2.3 Interviews/expertmeetings 

De kwalitatieve dataverzameling bestaat voornamelijk uit semigestructureerde interviews. Dit 

betekent dat vooraf een aantal thema’s of steekwoorden (“prompts”) zijn genoteerd, waar ik het 

graag tijdens het interview over wilde hebben (Jennings, 2001, p. 166). Het interview had zoveel 

mogelijk een open karakter, met de hoop dat zoveel mogelijk van de  aspecten vanzelf aan bod 

kwamen. Was dit niet het geval, dan is gezorgd dat door mijn ingrijpen de benodigde informatie is 

verkregen. Vooraf aan het interview is gestart met een korte introductie en uitleg over het doel van 

het interview.  

 

Voordelen van semigestructureerde interviews boven gestructureerde interviews is dat ze zorgen 

voor een meer ontspannende interviewsetting en dat de volgorde en soort van de vragen gedurende 

het interview aangepast kan worden, afhankelijk van de respons van de informant (Jennings, 2001; 

Saunders et al., 2008). Doordat niet alle onderwerpen of thema’s voor de betrokken informanten 

hetzelfde waren, was het semigestructureerde interview een goede methode.  Er is echter 

geprobeerd in elk geval in te gaan op de volgende thema’s: ruimtelijke kwaliteit, rol gemeente en 

andere actoren, thema, doelgroep, publiekstrekker, synergiefuncties, (belang) verbinding bestaande 

stad - waterfront en de visie op voorgaande plannen. Voor sommige informanten werd verder 

ingegaan op de verwachte marktruimte voor bepaalde voorzieningen, bij andere informanten werd 

verder ingegaan op de vraag wat draagvlak zou hebben onder Harlingse bevolking. Het algemene 

interviewschema is te vinden in de bijlagen (p. xxxi). 

 

Essentie van de expertmeetings was het achterhalen welke visies er bestaan betreffende de invulling, 

welke achtergrondvariabelen een rol spelen én hoe er tegen het proces van de herontwikkeling van 

het plangebied in Harlingen aangekeken wordt, in tegenstelling tot de vragenlijst welke alleen was 

gericht op de inhoudelijke invulling van een waterfrontlocatie. Door de expertmeetings met 

verschillende informanten, waaronder ook ‘locals’, was het mogelijk een breder inzicht te krijgen in 

de proceskant (integratie) van de waterfrontherontwikkeling en in andere dimensies van de 

ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde en toekomstwaarde in plaats van belevingswaarde).  

 

Er is gestart met het telefonisch benaderen van verschillende ‘experts’ om hen een toelichting te 

geven op het onderzoek en hen te verzoeken mee te werken. De kwalitatieve steekproef bestaat dus 

uit personen die direct of indirect de effecten van de herontwikkeling van het Harlingse waterfront 

kunnen of zullen gaan merken, personen die belang bij deze herontwikkeling kunnen hebben of 

personen die meer weten over specifieke branches (leisure, retail). De namen en contactgegevens 

van deze informanten zijn op verschillende manieren verkregen. De keuze voor deze personen was 

gedeeltelijk gebaseerd op de toegang die ervoor gekregen kon worden door mijn werkzaamheden 

binnen Boiten. Ten eerste zijn uit het eerste gesprek met de gemeente Harlingen vanuit Boiten 

verschillende verenigingen naar voren gekomen die belangen hebben in Harlingen en van belang 

konden zijn bij de visievorming over de herontwikkeling van het Harlingse waterfront. Deze 

samplingmethode kan “purposive sampling” worden genoemd (Jennings, 2001, p. 139). Op basis van 

verkregen kennis is bepaald welke onderzoekseenheden/informanten opgenomen werden in het 
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onderzoek. Ten tweede is gebruik gemaakt van “snowball sampling” (Jennings, 2001, p. 139). Tijdens 

de eerste interviews zijn door verschillende informanten andere informanten genoemd die 

interessant zouden kunnen zijn voor het onderzoek. Vervolgens zijn deze informanten ook benaderd, 

in het geval ze nog niet als onderzoekseenheid waren opgenomen.  

 

In totaal zijn 19 informanten benaderd, en uiteindelijk heeft met 14 informanten een mondeling 

interview plaatsgevonden. Eén informant zou per email antwoorden, daar persoonlijke ondervraging 

niet mogelijk was. Helaas is geen respons van deze informant ontvangen, ook niet na herhaaldelijke 

verzoeken. Van de vier overige benaderde informanten/organisaties is van twee informanten geen 

reactie ontvangen, ook nadat meerdere malen geprobeerd is deze informanten telefonisch of per 

email te bereiken. Eén benaderde informant wenste niet mee te werken aan het onderzoek en om 

die reden heeft er geen interview plaatsgevonden. Een andere informant was voor lange tijd op 

vakantie, waardoor de resultaten te laat binnen zouden zijn. Het responspercentage van de 

informanten ligt hiermee toch nog erg hoog, op ruim 73%. In de bijlagen (tabel X) is een lijst te 

vinden met de contact- en bedrijfsgegevens van de informanten. In het resultatenhoofdstuk zullen 

de afkortingen van de informanten gebruikt worden, om lange verenigings- en bedrijfsnamen te 

voorkomen. Ook deze afkortingen staan vermeld in tabel X in de bijlagen. De transcripten van de 

interviews zijn digitaal beschikbaar op CD-ROM.   

 

6.2.4 (Participerende) waarneming 

Ook is gebruik gemaakt van participerende, ongestructureerde observatie (participerende 

waarneming). Baarda (2009) stelt dat dit de beste dataverzamelingsmethode is als het om gedrag 

gaat. Patton (1990 in Jennings, 2001) stelt dat participerende waarneming intensief veldwerk 

inhoudt, waarbij de onderzoeker wordt opgenomen in het fenomeen dat bestudeerd wordt. Het 

uitgangpunt bij de waarneming is “volledige waarnemer” en “participant als waarnemer” geweest 

(Saunders et al., 2008, p. 134). Allereerst is door mijn betrokkenheid binnen Boiten informatie 

verkregen die zonder deze betrokkenheid waarschijnlijk niet verkregen had kunnen worden 

(‘participant als waarnemer’). Verschillende gesprekken en overlegsessies hebben ook vanuit mijn 

betrokkenheid bij Boiten plaatsgevonden en inzicht geboden in verhoudingen tussen partijen en 

visies op het proces. Dit heeft geleid tot een beter beeld van de procesmatige integratie in Harlingen, 

doordat degenen waarmee gesproken is zich in dit proces bevinden of ermee te maken hebben 

gehad. Een ander voordeel van participerende waarneming is de lange periode van aanwezigheid in 

het studiegebied geweest en de bezoeken die gebracht zijn aan het plangebied in Harlingen en de 

vergelijkende casus Volendam. Op deze manier heb ik als ‘volledig waarnemer’ inzicht gekregen in de 

drukte en roering in het gebied, welke bezoekers er aanwezig waren, welke faciliteiten aanwezig zijn, 

hoe de toegankelijkheid, verbindingen en routing zijn en hoe groot het gebied is. Door het maken van 

foto’s zijn deze waarnemingen vastgelegd, naast beschrijvingen en notities die zijn gemaakt 

(‘volledige waarnemer’). Op deze manier is duidelijk geworden wat de huidige ruimtelijke kwaliteit 

van het gebied is en waar vanuit de onderzoeker gezien verbeteringen mogelijk zouden zijn. 

 

Samen met de resultaten van het literatuuronderzoek, de documentaire analyse, de vragenlijsten en 

de interviews, heeft dit uiteindelijk geleid tot de conclusies en aanbevelingen van deze masterthesis. 

Het onderzoeksmodel is te vinden in bijlagen (figuur III). 
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6.3 Procedure van dataverzameling 
Binnen deze thesis is zowel gebruik gemaakt van primaire als secundaire data. Tijdens het 

veldonderzoek is primaire data verzameld. Primaire data (interview resultaten, vragenlijst, 

observatie) worden verzameld door de onderzoeker zelf, zonder dat deze eerder beschikbaar zijn 

geweest. Secundaire data (statistieken, jaarverslagen en onderzoeksrapporten) zijn resultaten en/of 

informatie gevonden/geschreven door iemand anders en worden door de onderzoeker dus 

tweedehands gebruikt (Jennings, 2001). De gekozen methoden om primaire data te verzamelen zijn 

een vragenlijst, of meer specifieker een “on site survey” (Jennings, 2001, p. 239), expertmeetings in 

de vorm van semigestructureerde interviews en participerende waarneming. Secundaire data is 

gebruikt in het literatuuronderzoek en het schetsen van de achtergrond van de casus. 

 

6.3.1 On-site survey 

De vragenlijst is voornamelijk gebruikt om de vijfde en tweede deelvraag te onderzoeken (‘Welke 

doelgroep, met welke kenmerken, moet voor een leisure-retail waterfront worden aangetrokken?’ en 

‘In hoeverre kunnen ‘succesfactoren’  van waterfrontherontwikkelingen van grotere steden dienen als 

leidraad voor kleine steden?). 

  

Voordat de vragenlijst is gehouden onder (potentiële) bezoekers van het Harlingse en Volendamse 

waterfront, is eerst een pilot uitgevoerd aan het Nijmeegse waterfront (de Waalkade). Dit heeft 

geleid tot aanpassing van enkele vragen en het inkorten van de vragenlijst. Door de vragenlijst ook 

aan collega’s te laten lezen zijn ook grammaticale en spellingfouten gecorrigeerd. Dit heeft 

geresulteerd in de huidige set vragenlijsten welke te vinden zijn in de bijlagen (p. x - xxx). 

 

De “on-site survey” (Jennings, 2001, p. 235) heeft een aantal belangrijke voordelen welke het tot een 

geschikte methode voor dit onderzoek heeft gemaakt. Allereerst werd de Harlingse vragenlijst bij 

aanvang van de vaart overhandigd aan de mensen die aanwezig waren op de veerboot naar 

Terschelling. Hierdoor waren zij gedurende de 2,5 uur durende vaart in de gelegenheid het in hun 

eigen tempo in te vullen (Jennings, 2001). De verwachte tijd die het de respondent zou kosten om de 

vragenlijst in te vullen, was maximaal 10 minuten. Doordat ik zelf aanwezig was op de locatie, kreeg 

ik meteen inzicht in het feit of de vragenlijst volledig en juist was ingevuld. Als dit niet het geval was, 

werden nieuwe respondenten benaderd om toch een redelijke steekproef te krijgen. Ook biedt deze 

vragenlijstvorm de mogelijkheid aan respondenten om bij onduidelijkheden om opheldering te 

vragen bij de onderzoeker (Jennings, 2001). De on-site survey is ook gebruikt voor de Volendamse 

vragenlijst, echter is toen vooral de nadruk gelegd op respondenten die aanwezig waren bij de 

horeca aan het water en bij de horeca in Marinapark Volendam. Voor de rest heeft de Volendamse 

on-site survey dezelfde voordelen gehad als de Harlingse vragenlijst. Ik ben zelf in de buurt gebleven 

en heb na verloop van tijd de vragenlijsten opgepikt als respondenten deze zelf nog niet hadden 

geretourneerd.  

 

De Harlingse respondenten zijn benaderd op vrijdag 23 september 2011, die in Volendam op zondag 

25 september 2011. Voor beide dagen golden aangename weersvoorspellingen, waardoor de kans 

het grootst was dat er veel mensen aanwezig zouden zijn. Ten slotte zijn mensen bij mooi weer vaak 

beter gestemd om een vragenlijst in te vullen dan bij slecht weer. Voor de Harlingse vragenlijst is 

gekozen voor de vrijdag, omdat dit de drukste dag is op de veerboot naar de Waddeneilanden. Voor 

de Volendamse vragenlijst is voor deze zondag gekozen, omdat het ook koopzondag was. Hierdoor 
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werd de kans vergroot dat er veel mensen aanwezig zouden zijn. Elke respondent is eerst 

aangesproken om een korte toelichting te geven van het waarom van het onderzoek en met de vraag 

of hij/zij medewerking wilde verlenen. Vooral op de veerboot van Harlingen naar Terschelling waren 

veel respondenten bereid mee te werken; veel mensen gaven aan toch genoeg tijd te hebben. 

In Volendam ging deze benadering iets lastiger en waren er meer afwijzingen.  

 

De grootste groep respondenten zit in de Harlingse groep. Tijdens het verzamelen van de data 

werden de uitkomsten meteen ingevoerd. Hierdoor was meteen een zekere trend zichtbaar op een 

aantal aspecten van de vragenlijst. Bepaalde antwoordcategorieën hadden duidelijk de voorkeur 

boven andere antwoordcategorieën. Dit is het zogenaamde verzadigingspunt en op dat moment heb 

ik besloten dat 50 Harlingse vragenlijsten voldoende waren om te dienen als indicatief kader. 

 

6.3.2 Semigestructureerd interview 

De expertmeetings in de vorm van semigestructureerde interviews zijn gebruikt om een aanvulling te 

geven op de beantwoording van de deelvragen ‘In hoeverre kunnen ‘succesfactoren’ van 

waterfrontherontwikkelingen van grotere steden dienen als leidraad voor kleine steden?’ en ‘Wat is 

het belang van de ‘bestaande stad’ en op welke wijze kan een optimale relatie tussen bestaand en 

nieuw gerealiseerd worden?’. Ook zijn de expertmeetings gebruikt om inzicht te krijgen in de laatste 

deelvraag (‘Hoe kun je ontwikkelaars/investeerders zo ver krijgen dat ze investeren in een leisure-

retail waterfrontherontwikkeling?’) en vierde deelvraag (‘Welke actoren en met welke belangen zijn 

essentieel binnen een leisure-retail waterfrontherontwikkeling?’). Hierdoor is geprobeerd een beeld 

te krijgen van de visies en wensen van verschillende experts (en deels locals) op sterke en zwakke 

punten & kansen en bedreigingen van het Harlingse waterfront voor leisure en retail, de doelgroep 

die moet worden aangetrokken, belangen van lokale exploitanten, heersende 

thematiseringsgedachten, de visie op de optimale verbinding binnenstad-waterfront en de 

verhouding behoud-vernieuwing. Voornamelijk de procesmatige succesfactoren van een 

‘kleinschalige’ waterfrontherontwikkeling zijn hieruit gedistilleerd en vanuit deze expertmeetings 

konden andere dimensies van de ruimtelijke kwaliteit belicht worden. Deze expertmeetings hebben 

alleen betrekking op de locatie Harlingen en Volendam heeft hier niets mee te maken gehad. 

 

Het semigestructureerde interview was een voordelig instrument voor dit onderzoek, doordat dit het 

gedachteproces van de informant volgt en zo een zo uitgebreid mogelijke visie kan vastleggen, 

zonder dat de informant zich beperkt voelt door het aantreden van een nieuwe vraag (Jennings, 

2001). Vooraf aan het interview is eerst het interviewschema opgesteld zoals in de bijlagen te vinden 

is (p. xxxi). De expertmeetings hebben plaatsgevonden tussen 15 september en 28 oktober 2011. Na 

het eerste gesprek met de projectleider van de gemeente Harlingen (Laernoes, 2011a) zijn enkele 

informanten naar voren gekomen:  de Harlinger Ondernemers Vereniging en de 

Watersportvereniging. Voor de overige contactpersonen is op internet gezocht en gebruikt gemaakt 

van de gemeentegids van Harlingen. 

 

De respondenten zijn allereerst telefonisch benaderd om het onderzoek toe te lichten en hen te 

vragen of het mogelijk was een afspraak in te plannen op hun locatie. De informanten die niet 

telefonisch bereikbaar waren, hebben een mail ontvangen met hetzelfde verzoek en het verzoek om 

terugkoppeling te geven. Ook mensen die telefonisch benaderd waren en waarbij het mogelijk was 

een afspraak te plannen, werd een bevestigingsmail nagestuurd. Zo hadden zij ook de beschikking 
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over mijn contactgegevens. Bij de meeste informanten is bij hen thuis, bij de vereniging of hun 

kantoor afgesproken, bij de CCNWF en de VOH is echter gebruik gemaakt van een 

horecagelegenheid. 

 

De gesprekken begonnen vaak met een toelichting van mijn kant wat de bedoeling was tijdens het 

gesprek en vervolgens vertelde de betreffende informant iets meer over de organisatie van waaruit 

gesproken werd. Vooraf aan de expertmeetings is de informanten om toestemming gevraagd om het 

gesprek op te nemen met een voicerecorder. De gespreksduur varieerde tussen de veertig minuten 

en anderhalf uur. In veel gevallen werden maar enkele punten van het interviewschema aangestipt 

en kwam de informant even later vanzelf bij het volgende punt terecht. Dit was het grootste 

voordeel van de semigestructureerde opzet. 

 

Tijdens de interviews zijn geluidsopnames gemaakt om de analyses naderhand gemakkelijker te 

maken en om niet onnodig te hoeven schrijven tijdens het interview, waardoor ik tijdens het gesprek 

de volle aandacht had voor de informant en waar nodig tijdig kon bijsturen tijdens het gesprek. Deze 

geluidsopnames zijn uiterlijk twee dagen na het interview uitgewerkt in de vorm van getypte 

Worddocumenten (beschikbaar op CD-ROM). Er is gekozen om maximaal vier interviews op een dag 

in te plannen, zodat ten eerste voldoende tijd voor elk gesprek zou zijn en ten tweede om de kans te 

verkleinen dat dingen door elkaar gehaald werden van verschillende informanten of dat ik minder 

scherp zou reageren dan wenselijk zou zijn geweest.  

 

Er kan gesteld worden dat bij de expertmeetings ook het verzadigingspunt was bereikt wat betreft 

informanten binnen Harlingen. Op een zeker moment werden mijn e-mails doorgestuurd naar 

informanten die ik zelf al een email had verstuurd en tijdens gesprekken werden namen genoemd 

van personen die ik al gesproken had. Hierdoor kan gesteld worden dat erin is geslaagd gesprekken 

te hebben met dé sleutelpersonen in Harlingen. 

 

6.3.3 Participerende waarneming & observatie 

Voor de participerende waarneming zijn verschillende bezoeken aan het plangebied gebracht en zijn 

verschillende gesprekken gevoerd die niet binnen de expertmeetings van de vorige categorie vallen. 

 

De gesprekken hebben aanvullende inzichten gegeven in de uitgangspunten van de gemeente 

Harlingen, welke visie zij voor ogen hebben en tegen welke problemen zij aanlopen. De gesprekken 

tussen Boiten en de gemeente Harlingen hebben plaatsgevonden op 12 juli, 17 augustus en 25 

oktober 2011. Naast deze gesprekken hebben nog twee gesprekken plaatsgevonden met andere 

partijen die belangen hebben of betrokken zijn in het plangebied. Ten slotte zijn er binnen Boiten 

verschillende projectbesprekingen geweest waar ik aan deel genomen heb. Tijdens deze gesprekken 

was ik participerend vanuit Boiten in de rol van ‘participant als waarnemer’. Deze vorm van 

observatie was een geschikte methode om toegang te krijgen tot gegevens die anders niet verkregen 

hadden kunnen worden. Saunders et al. (2008) stellen ook dat dit een goede manier is om 

vertrouwen te winnen van de betrokken partijen. 

 

Vanuit deze gesprekken is gebruikt gemaakt van drie soorten gegevens: primaire 

waarnemingsgegevens, secundaire waarnemingsgegevens en ervaringsgegevens (Delbridge & 

Kirkpatrick, 1994 in Saunders et al. 2008). Aantekeningen tijdens de gesprekken in de vorm van 
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primaire waarnemingen resulteerden in de gespreksverslagen (notulen) van de bijeenkomsten. Deze 

notulen heb ik aangevuld met eigen interpretaties van wat besproken is: secundaire waarnemingen. 

Een laatste aanvulling is gedaan door ervaringsgegevens toe te voegen over het gevoel dat ik op dat 

moment had over het gesprek en over de relaties tussen partijen en de manier waarop het gesprek 

gevoerd werd. Deze laatste twee stappen zijn ook deels gebruikt bij de analyse van de interviews.  

 

Het tweede onderdeel van de participerende waarneming is het onderdeel ‘volledig waarnemer’ 

welke is gebruikt om het plangebied te analyseren. Deze methode van dataverzameling wordt 

toegepast om een beeld te krijgen van de casestudie: observatie als vorm van veldonderzoek. Dit was 

de beste manier om inzicht te krijgen in de manier waarop het huidige waterfront van Harlingen 

gebruikt wordt (wat, door wie en wanneer), welke sfeer aanwezig is, hoe de routing is en hoe de 

relatie is met de binnenstad. Tussen de periode 12 juli 2011 en 25 oktober 2011 is diverse malen een 

bezoek gebracht aan het plangebied. Door middel van foto’s is vastgelegd hoe het plangebied er in 

de huidige situatie uitziet. In de beschrijving van de casus Harlingen in hoofdstuk zeven zijn 

verschillende foto’s hiervan gebruikt, evenals in de drie fotocollages in de bijlagen. Mijn eigen 

interpretatie van deze beelden en daarmee het vaststellen van kansen/beperkingen van dit gebied 

heeft zijn invloed gehad op de aanbevelingen van dit onderzoek: de ontwikkelingsstrategie. Hiermee 

krijgt het onderzoek een “interpretive” karakter, waarbij interpretatie van de omgeving door de 

onderzoeker een belangrijke rol speelt (Jennings, 2001, p. 38).  

 

6.4 Data analyse 

 

6.4.1 Vragenlijst 

Er is gebruikt gemaakt van SPSS Statistics 17.0 om de data te analyseren. Na de dataverzameling is 

alle data gereed gemaakt voor analyse met behulp van SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Statistische testen hebben verschillende meetniveaus en het soort test dat wordt 

uitgevoerd is afhankelijk van de vorm van de data, het meetniveau en het aantal te gebruiken 

variabelen (Veal, 1992). Het kenmerk van dit onderzoek is dat het merendeel van de variabelen als 

‘categoraal’ is te classificeren. Bij de verschillende vragen moet een voorkeur worden aangegeven 

voor één of meer opties, welke geen rangorde kennen. Deze worden ook wel nominale variabelen 

genoemd (Saunders et al., 2008). Voorbeelden hiervan zijn geslacht, werksituatie, provincie waarin 

men woonachtig is, gezinssamenstelling en andere meerkeuzevragen. Bij deze vragen zijn de 

antwoordopties bij de analyse vertaald naar cijfers. Bij één vraag moet het belang worden 

aangegeven met een cijfer van 1 tot 5. Deze kunnen als continue waarden gezien worden en daarom 

zijn de variabelen binnen deze vraag als ‘continu’ te classificeren. Hier tussenin bevinden zich de 

‘ordinale’ variabelen die wel als categoraal te classificeren zijn, maar wel een rangorde bevatten. 

Voorbeelden hiervan zijn de leeftijdscategorieën en hoe vaak men op vakantie gaat. 

 

Om te beginnen is gekeken naar de beschrijvende statistieken (‘frequenties’) van de 

onderzoeksgroepen om een beeld te krijgen van de respondenten en te controleren op ontbrekende 

of verkeerde data. Aspecten van de respondenten die hiermee duidelijk werden, zijn de verdeling 

naar geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, werksituatie, gezinssamenstelling en provincie 

waar men vandaan komt. Daarnaast worden met de frequenties details duidelijk van hoe vaak de 

respondenten op vakantie gaan, waar zij op vakantie gaan, of zij eerder in Harlingen zijn geweest en 

of zij weten waar Harlingen ligt (alleen bij Volendam). Als aanvulling hierop worden van de aspecten 
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op de Likert-schaal van vraag acht (Harlingen) of vraag negen (Volendam) de gemiddelden bekeken, 

om onder andere te meten aan welk aspect het grootste belang wordt gehecht. Dit wordt gedaan 

door middel van ‘descriptives’. Vanuit dit punt zijn eventuele verdere analyses uitgevoerd. 

 

Om erachter te komen wat de doelgroep van een leisure-retail waterfront is of zou kunnen zijn, zijn 

de beschrijvende statistieken gebruikt: leeftijd, geslacht, herkomst, opleidingsniveau, 

gezinssamenstelling, werksituatie, waar zij op vakantie gaan, hoe vaak zij op vakantie gaan en of zij al 

eerder in Harlingen zijn geweest voor een toeristisch-recreatieve activiteit. Voor de Volendamse 

vragenlijst kwam de vraag of zij wisten waar Harlingen ligt hier nog bij. Deze zijn ook te definiëren als 

de onafhankelijke variabelen die iets zeggen over de onderzoekgroepen (Harlingen en Volendam). 

 

Er zijn drie open vragen waar respondenten respectievelijk aan konden geven wat zij positieve 

aspecten vinden aan Harlingen, wat voor hen redenen zijn geweest om Harlingen wel/niet te 

bezoeken en wat zij mooi vinden aan een waterfrontlocatie. Deze antwoorden zijn gegroepeerd 

onder een aantal hoofdcategorieën door handmatige telling. De vragen zijn dus meer kwalitatief in 

opzet, maar worden zo wel op een kwantitatieve manier geanalyseerd. Naast deze vragen is het doel 

van de andere vragen om inzicht te bieden in de wensen van een (potentiële) bezoeker als zij een 

waterfrontlocatie bezoeken. Hiervoor is onderscheid gemaakt in een aantal variabelen die gemeten 

worden in de statistische testen en welke de verschillende facetten van een 

waterfrontherontwikkeling in Harlingen moeten omvatten: 

 

    D1 Leeftijdscategorie D5 Herkomst 

    D2 Geslacht  D6 Opleidingsniveau 

    D3 Werksituatie  

    D4 Gezinssamenstelling 

         

    V1 Waar op vakantie   

    V2 Hoe vaak op vakantie 

    V3  Eerder in Harlingen geweest 

    V4 Ligging Harlingen 

 

    K1 Positieve aspecten 

    K2 Redenen voor wel/geen bezoek   

    K3  Ruimtelijke kwaliteit waterfront 

 

    A1 Voorzieningen 

    A2 Omgevingselementen 

    A3 Verblijfsrecreatievorm 

    A4 Winkeltype 

 

Doordat de steekproef niet aselect is getrokken, zal de nadruk van dit onderzoek ook liggen op 

beschrijvende statistieken in plaats van pure inferentiële statistieken (Baarda, 2009). Bij 

beschrijvende statistieken gaat het vooral om het doen van uitspraken over de onderzochte groep. 

Een manier om goede beschrijvende statistieken te gebruiken, is door gebruik te maken van de 

zogenaamde “non-parametrische toetsen” (Baarda, 2009, p. 112). Chi-square en Cramer’s V zijn 

Vakantiegedrag 

(onafhankelijk) 

Voorkeurs- en belang 

aspecten 

(afhankelijk) 

Kansen voor Harlingen 

(afhankelijk) 

Doelgroep waterfront 

(onafhankelijk) 

Doelgroep waterfront 

(onafhankelijk) 

Kansen voor Harlingen 

(afhankelijk) 
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voorbeelden van dergelijke non-parametrische toetsen. 

 

Cramer’s V is een associatiemaat om het verband tussen twee variabelen te toetsen (Baarda, 2009; 

De Vocht, 2007). In het geval van dit onderzoek is de Cramer’s V gebruikt om het verschil aan te 

tonen tussen de samenstelling van de twee steekproeven of onderzoeksgroepen (Volendam en 

Harlingen) naar demografische kenmerken (D1-6), vakantiegedrag (V1-4) en voorkeur voor 

voorzieningen, verblijfsmogelijkheden en winkeltypes (A1-4). Voor Cramer’s V geldt: 0-.10 is een zeer 

zwak/geen verband, .11-.30 is een zwak verband, .31-.50 is een redelijk verband, .51-.80 is een sterk 

verband, .81-.99 is een zeer sterk verband en 1.00 is een perfect verband. Hoe hoger Cramer’s V, hoe 

sterker de samenhang en/of het verschil (bij categorale variabelen) en hoe groter de kans op een 

significant verband.  

 

Voordat de Cramer’s V-toets en frequentieanalyses zijn gedaan voor de voorkeursaspecten van 

verblijfsmogelijkheden, winkeltypes en voorzieningen, zijn deze variabelen omgecodeerd. 

Het selecteren van de verblijfsrecreatievorm, het winkeltype of de voorziening van voorkeur heeft 

initieel de waarde ‘1’ toegekend gekregen. Vulde de respondent niets is, was dit een ‘missing value’ 

die weergegeven werd met een punt (.). Na de omcodering was de missing value ‘0’, met label ‘geen 

voorkeur’ voor respondenten die geen voorkeur hadden voor deze antwoordoptie. De 1 bleef 1, 

maar nu met het label ‘wel voorkeur’ voor de respondenten die deze antwoordoptie wel 

geselecteerd hadden. Nu kon met deze variabelen verdere analyses uitgevoerd worden. 

 

Na de beschrijvende statistieken van de twee onderzoeksgroepen is verdergegaan met de overige 

analyses. Er is een independent samples t-toets uitgevoerd om te zien of de Harlingse respondenten 

en Volendamse respondenten significant van elkaar verschillen wat betreft het aantal keren per jaar 

dat zij op vakantie gaan (V2). 

 

Een Chi-square goodness of fit-toets is uitgevoerd om te onderzoeken of er binnen de dichotomie van 

de voorkeur voor de aspecten of voorzieningen aan een waterfrontlocatie een overtuigend verschil 

aanwezig is binnen één van de twee te kiezen opties (A1/A2). De Chi-square-toets “ is gebaseerd op 

een vergelijking van de waargenomen waarden met wat je zou kunnen verwachten als twee 

verdelingen geheel onafhankelijk zouden zijn” (Saunders et al., 2008, p. 436). De uitkomst van de Chi-

square-toets is een indicatie van aspecten die de respondenten graag zien aan een waterfrontlocatie, 

waarbij bepaalde aspecten een grotere voorkeur zullen hebben dan anderen. De Cramer’s V-toets is 

bij deze variabele gebruikt om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen Harlingse en 

Volendamse respondenten betreffende hun voorkeur en waarbij Volendamse preferenties mogelijk 

aanwijzingen kunnen zijn voor een ontwikkeling in Harlingen. 

 

De literatuurbeschouwing heeft laten zien dat verschillende aspecten van belang kunnen zijn bij de 

herontwikkeling van een waterfront, zoals de verbinding tussen stad en waterfront, een functiemix 

en de relatie met water. Van deze aspecten binnen de belangvariabelen (A1/A2) zijn een aantal 

aspecten op een schaal geplaatst (functiemix, gebruik park, ambachten, maritieme sfeer, watersport, 

unieke winkels, dicht bij de binnenstad, slechtweervoorziening, aantrekkelijke wandelroute, 

voorgaande gebruik locatie en elk bezoek een unieke ervaring). Cronbach’s alpha (α) heeft laten zien 

dat de items onderling sterk gecorreleerd zijn en daarom samen gebruikt mogen worden in de schaal 

(α = .79). Als betrouwbaarheid van de schaal wordt een minimale Cronbach’s alpha van .70 
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gehanteerd (www.spsshandboek.nl). De gemiddelden (M) van deze schaaluitkomsten zijn berekend 

met ‘descriptives’. Hieruit is duidelijk geworden aan welke aspecten de respondenten het meeste 

belang hechten. Vervolgens is een one-sample t-toets uitgevoerd om te meten of de verschillen 

tussen de aspecten niet berusten op toeval. De t-toets wordt gebruikt om te onderzoeken of twee 

gemiddelden aan elkaar gelijk zijn (De Vocht, 2007). 

 

Om te meten of er een verband bestaat tussen de keuze voor één of meer aspecten is een Pearson’s 

correlatiematrix uitgevoerd (PMCC). In dit onderzoek wordt alleen een score hoger dan .35 (r > .35 of 

r < -.35) van twee aspecten als een relevante correlatie gezien. Correlaties met r tussen de .30 en .50 

zijn zwak te noemen, tussen .50 en .70 matig, tussen de .70 en .85 sterk en boven de .85 zeer sterk. 

Het kenmerk van correlaties is dat zij alleen de sterkte van een positief of negatief verband 

aangeven, maar niet de richting van dit verband. Er zijn dus geen causale verklaringen mogelijk op 

basis van de vastgestelde correlaties (Jennings, 2001). 

 

Vervolgens zijn diverse ANOVA’s toegepast. Een ANOVA is gebaseerd op het principe van 

variantiereductie en onderzoekt de verschillen tussen gemiddelden van variabelen van meer dan 

twee groepen (De Vocht, 2007). Door middel van deze ANOVA’s is geprobeerd inzicht te verkrijgen in 

de scores op de verschillende belangaspecten en of deze deels verklaard kunnen worden door 

persoonlijke kenmerken of vakantiegedrag van de respondenten. Allereerst hebben de ANOVA’s van 

de onafhankelijke variabelen hoe vaak men op vakantie gaat, of men al eerder in Harlingen is 

geweest en of men weet waar Harlingen ligt (Volendamse respondenten) geen significante 

verschillen tussen de groepen opgeleverd wat betreft het belang dat wordt gehecht aan 

verschillende aspecten op een waterfrontlocatie (afhankelijke variabele). De ANOVA’s waarbij de 

variabelen waar men op vakantie gaat, de plaats waar de vragenlijst is afgenomen, 

gezinssamenstelling, opleidingsniveau, geslacht, leeftijdscategorie en werksituatie als onafhankelijke 

variabele zijn ingevoerd en de ‘belangaspecten’ als afhankelijke variabele leverde enkele (marginaal) 

significante resultaten op. 

 

Significantie wordt aan gegeven met p (‘probability’). Een significant resultaat betekent een p-waarde 

< .05. Dit betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat de gevonden uitkomst niet berust 

op toeval. Ook zijn er resultaten met p  < .01 en p < .001, wat betekent da respectievelijk met 99% of 

99,9% zekerheid gesteld kan worden dat de gevonden uitkomst niet berust op toeval. Marginaal 

significante resultaten hebben een p-waarde tussen de .05 en .10 (Jennings, 2001). Een opmerking 

die bij deze masterthesis nogmaals aangestipt moet worden, is dat er niet een al te groot belang 

gehecht moet worden aan de significantie van de uitkomsten. Op basis van de gekozen steekproef is 

generaliseerbaarheid naar de gehele populatie onbetrouwbaar. De resultaten dienen als indicatie en 

om uitspraken te doen over de onderzochte groepen in Harlingen en Volendam.  

 

6.4.2 Interviews 

Er is gebruik gemaakt van NVivo 7.0 om de transcripten van de interviews te analyseren. NVivo is een 

vorm van “computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS)” (Yin, 2009, p. 128) en 

biedt de mogelijkheid om verschillende soorten data in te voeren, zoals audio en tekst (Jennings, 

2001). In dit onderzoek is gekozen om alleen de transcripten van de interviews in het project in te 

voeren onder de categorie ‘Documents’. NVivo biedt binnen het project de mogelijkheid om de data 

van de interviews te coderen en categoriseren, te voorzien van persoonlijke memo’s en relaties 
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tussen data te leggen.  

 

De analysetechniek die gebruikt is om de analyse vorm te geven, komt het meest overeen met 

“explanation building” zoals beschreven door Yin (2009, p. 141). Bij ‘explanation building’ wordt een 

bredere verklaring over de specifieke case opgebouwd. In dit onderzoek zijn zowel de uitkomsten 

getest aan de theorie als een specifiek beeld van de casus Harlingen geschetst. Een aantal variabelen 

zijn zowel getest in de vragenlijst als in de expertmeetings, waardoor een diepgaand beeld van de 

casus geschetst kon worden. Deze variabelen zijn: ruimtelijke kwaliteit, doelgroep, positieve 

aspecten, voorkeur voorzieningen en aspecten (omgeving, winkels, accommodatie). Door het 

verkennende karakter van dit onderzoek, zijn de uitkomsten echter niet breed toegepast in 

meerdere casussen. Dit onderzoek heeft meer tot doel gehad om input te leveren voor verder 

onderzoek naar waterfrontherontwikkelingen in kleine steden. Dit wordt door Glaser & Strauss (1967 

in Yin, 2009, p. 141) ook wel gezien als een onderdeel van het “hypothesis-generating process”. 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daarom de basis vormen voor de hypotheses van een 

vervolgonderzoek. 

 

Het argument van de kwalitatieve data is opgebouwd door de informatie uit de interviews te 

coderen aan de hand van ‘Tree Nodes’. Binnen de ‘Tree Nodes’ zijn een aantal categorieën ontstaan 

waar door middel van een boomstructuur (‘Tree’) verschillende aspecten of argumenten onder 

gehangen konden worden. De onderwerpen van de semigestructureerde interviews hebben de input 

gevormd voor de ‘Tree Nodes’. Een aantal aanvullende ‘Tree Nodes’ werden tijdens de analyse 

toegevoegd, doordat ook andere aspecten aan het licht zijn gekomen tijdens de expertmeetings.  

 

Na de codering van de veertien semigestructureerde interviews zijn twintig ‘Tree Nodes’ ontstaan: 

‘bestaande stad - waterfront’, ‘oud - nieuw’, ‘doelgroep/marktvraag’, ‘draagvlak Harlingers’, 

‘financiering’, ‘imago/publiciteit’, ‘omgeving/Friesland’, ‘plangebied Westerzeedijk’, ‘plangebied 

Willemskade’, ‘proces’, ‘publiekstrekker/voorzieningen’, ‘rol gemeente’, ‘rol provincie’, ‘ruimtelijke 

kwaliteit’, ‘synergiefuncties’, ‘thema’, ‘uniek Harlingen/sterke punten’, ‘verbindingen’, ‘routing’, 

‘verblijfsrecreatie’, ‘voorgaande plannen’ en ‘watersport’. Onder deze hoofdcategorieën zijn de 

argumenten uit de interviews gegroepeerd die iets te maken hadden met dit aspect. In hoofdstuk 

acht worden de resultaten gepresenteerd die de uitkomsten van de (kwantitatieve en kwalitatieve) 

data-analyse weergeven en interpreteren. Hierbij zijn de verschillende ‘Tree Nodes’ gereduceerd tot 

de paragrafen van hoofdstuk acht. 

 

6.5 Ethische overwegingen 
Een ethische overweging die gemaakt is, is het waarborgen van de anonimiteit van de respondenten. 

Er is hen beloofd anoniem en vertrouwelijk met de informatie om te gaan. In dit onderzoek is dan 

ook geen gebruikt gemaakt van aanwijzende persoonlijke gegevens van de respondenten, zoals 

naam, adres en telefoonnummer. 

 

Ook is er gebruik gemaakt van “informed consent” (Jennings, 2001, p. 109). Respondenten en 

informanten zijn op de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek, dat deelname vrijwillig is en 

hoeveel tijd het in beslag neemt. Daarnaast is de mogelijkheid geboden op- en/of aanmerkingen te 

vermelden aan het einde van de vragenlijst en konden informanten binnen de interviews altijd hun 

opmerkingen kwijt. 
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Voorafgaand aan de expertmeetings is de informanten om toestemming gevraagd het gesprek op te 

nemen op een voice-recorder. Dit heeft bij geen enkele informant tot problemen geleid, maar hierbij 

is wel een ethische overweging gemaakt.  

 

Ten slotte heeft bij het afnemen van de vragenlijsten in Volendam overleg plaatsgevonden met de 

betrokken horeca of ik hun klanten mocht vragen om medewerking voor mijn onderzoek. Hiermee 

hebben zij allen ingestemd. 

 

6.6 Discussie van de data 
In deze paragraaf zal worden ingegaan op kritische punten van de dataverzameling en data-analyse. 

Allereerst moet door de selecte steekproef  binnen de on-site survey (N = 86) rekening worden 

gehouden met de geringe representativiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten binnen dit 

onderzoeksonderdeel. Om deze reden is methodologische en datatriangulatie een belangrijk 

instrument: het gebruik van verschillende data en methoden van dataverzameling. Er is voor gekozen 

om de resultaten van de vragenlijsten te gebruiken om het beeld over de casus te verruimen als 

ondersteuning van de expertmeetings. De uiteindelijke resultaten kunnen wel een richtlijn zijn voor 

andere casussen, maar zijn niet volledig generaliseerbaar.  

 

Wat betreft de data-analyse zijn bij de vragenlijsten ook een aantal kritieke punten naar voren 

gekomen. De respondenten is gevraagd positieve aspecten van Harlingen te benoemen indien zij 

daar eerder waren geweest voor een toeristische of recreatieve activiteit. Dertig respondenten 

hebben deze vraag beantwoord, terwijl slechts vierentwintig respondenten hebben aangegeven 

eerder in Harlingen te zijn geweest voor een toeristische of recreatieve activiteit. De kans is groot dat 

mensen die ‘de boot naar de eilanden’ als positief aspect van Harlingen zien, geen toeristisch-

recreatieve activiteit hebben ondernomen, maar enkel met de veerboot naar de eilanden zijn 

geweest. Een aantal respondenten hebben dit vermeld op de vragenlijst en zij zijn dan ook verplaatst 

van de ‘ja’ categorie naar de ‘nee’ categorie bij de vraag of zij eerder in Harlingen zijn geweest voor 

een toeristische of  recreatieve activiteit.  

 

Binnen de vragenlijsten is gebruik gemaakt van een vraag met een zestiental dichotomen: 

voorzieningen waarvan de respondenten de voorkeur aan moest geven voor één van beide opties. 

Het is mogelijk dat bij andere tegenstellingen die naast elkaar geplaatst worden sprake zou kunnen 

zijn van andere uitkomsten. In dit onderzoek is bewust gekozen voor de huidige ‘paren’. 

 

Ten slotte is het jammer dat niet alle benaderde informanten hebben meegewerkt aan het 

onderzoek. Dit geldt voornamelijk voor Camping De Zeehoeve welke mij meer inzicht had kunnen 

geven over het Westerzeedijkgebied en het belang van de camping als vorm van verblijfsrecreatie. 

Anderzijds is het ook jammer dat de VBZH geen verdere visie heeft gegeven over het belang van de 

bruine vloot voor Harlingen en een mogelijke thematisering gekoppeld aan de bruine vloot.  
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        De casus: Harlingen 
 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk is de casus Harlingen bestudeerd om inzicht te krijgen in een aantal aspecten. Dit is 

deels gebeurd door gebruik te maken van observatietechnieken en participerende waarneming. 

Hierdoor is een beeld gevormd van de casus Harlingen en in het bijzonder het plangebied. Daarnaast 

zijn de (verdere) achtergrondvariabelen die een rol spelen in de herontwikkeling van het Harlingse 

waterfront geschetst: beleidskaders, regelgeving, uitgangspunten en visies. Dit geeft een eerste 

inzicht in de wenselijkheid en het bestuurlijk draagvlak van bepaalde planonderdelen om te zorgen 

voor ‘het nieuwe visitekaartje van Harlingen’. 

 

7.1 Algemene kenmerken Harlingen 
De gemeente Harlingen ligt in het westen van de provincie Friesland aan de Waddenzeekust. Het 

bestaat uit de historische havenstad Harlingen en de twee dorpen Midlum en Wijnaldum. De 

oppervlakte van de gemeente is 38.768 hectare, waarvan 2.519 hectare land en 36.108 hectare zee. 

De gemeente telde op 1 januari 2011 15.878 inwoners (CBS, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figuur 2 Locatie Harlingen, Friesland, Nederland (Bron: Google Maps) 

Harlingen is de vertrekhaven voor de veerboot naar Vlieland en Terschelling en één van de ‘Elf 

Steden’. Harlingen is van deze elf steden ook de enige havenstad. Figuur 2 laat de ligging van de 

gemeente Harlingen te zien.  

7 
“Door het huidige, vaak introverte ruimtelijke karakter om te buigen naar een veel grotere fysieke 

gerichtheid op het water en het centrum, wil Harlingen van haar waterfront het nieuwe visitekaartje 

maken” (Gemeente Harlingen, 2008, p.21). 
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Ongeveer 93% van de gemeente bestaat uit water. Water speelt dus al van oudsher een erg 

belangrijke rol in Harlingen. Vroeger vooral met de visserij, later met de scheepvaart en 

tegenwoordig voornamelijk met het toerisme. De ligging van de stad aan zee is van grote invloed 

geweest op het ontstaan van Harlingen en de vroegere en huidige economische structuur. Met onder 

andere een zeehaven en de daaraan (direct of indirect) gekoppelde werkgelegenheid heeft Harlingen 

altijd een dynamisch bedrijfsleven gehad (Gemeente Harlingen, 2010b). Sterke punten van de 

Harlingse binnenstad zijn het beschermde stadsgezicht en de vele monumenten (Gemeente 

Harlingen, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 & 2: ‘Water’ als kenmerk van Harlingen (Bron: auteur, 12-07-2011) 

 

De bereikbaarheid van de gemeente Harlingen is goed. Vanuit het zuiden is de gemeente goed 

bereikbaar vanaf de A7 over de afsluitdijk en dan via de N31 welke door de stad Harlingen heen 

loopt. Vanaf Leeuwarden is Harlingen bereikbaar via de A31 (Gemeente Harlingen, 2010b).  

 

Recreatie en toerisme is de tweede economische pijler van de gemeente Harlingen (naast industrie) 

en de werkgelegenheid in deze sector neemt toe (Gemeente Harlingen, 2011b). Onderzoek van I&O 

Research & CBS (2005-2007) en KvK (2007) heeft laten gezien dat het gemiddelde besteedbare 

inkomen in Harlingen aanzienlijk lager is dan het gemiddelde van Nederland en Friesland (tabel XI in 

de bijlagen). Historisch kent Harlingen een hoge werkloosheid, die in de laatste jaren sterk is 

afgenomen, maar nog steeds boven het Nederlandse en Friese gemiddelde ligt (Gemeente Harlingen, 

2008). Pagina xxxvi in de bijlagen laat enkele foto’s zien van Harlingen. 

  

7.2 Het plangebied: Willemshaven & Westerzeedijkgebied 
 

7.2.1 De locatie en omvang van het plangebied 

Het satellietbeeld op de volgende pagina (figuur 3) laat binnen de rode lijn de planlocatie zien. De 

smalle punt direct aan het water is de Willemshaven/Willemskade en deze loopt langs de 

Waddenzee naar beneden, waar achter de dijk het Westerzeedijkgebied ligt. Het totale gebied heeft 

een omvang van 28,4 hectare, welke in figuur V in de bijlagen is onderverdeeld in drie gebieden 

(Willemshaven, ‘schakelgebied’ en Westerzeedijkgebied). 
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 Figuur 3 Satellietbeeld Harlingen met planlocaties (Bron: Google Maps, bewerkt) 

 

Uit de eigendomskaart in de bijlagen (figuur IV), wordt duidelijk dat de gemeente een groot gedeelte 

van het grondgebied in handen heeft. Over de percelen die niet in handen zijn van de gemeente 

wordt onderhandeld met verschillende partijen (Laernoes, 2011a). Het gaat dan om een gebied langs 

de vernieuwde keermuur en de locatie waar nu de Aldi is gevestigd. Kunnen & Van Bree (2011) 

stellen dat AM & Moes Bouw ontwikkelrechten hebben op de Willemskade. Hier wordt echter door 

geen andere betrokkenen over gesproken en hiervan is ook niets terug te vinden in documentatie. 

 

7.2.2 Willemshaven/Willemskade 

De omvang van de Willemskade is 4,2 hectare (zie figuur V in de bijlagen). Het huidige gebruik van de 

Willemshaven kenmerkt zich door een aantal loodsen, waarvan er enkele in gebruik zijn als 

parkeerloods en andere verlaten zijn. De referentiebeelden hieronder laten de huidige situatie zien. 

De Willemshaven en haar kade bepalen voor een belangrijk deel de ruimtelijke kwaliteit van 

Harlingen als toegangspoort vanaf de Waddenzee (Gemeente Harlingen, 2011a). Pagina xxxvii in de 

bijlagen bevat meer foto’s van de huidige Willemshaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 De Willemshaven                           Foto 4 De Willemskade  Foto 5 Loodsen Willemskade 

(Bron: auteur, 12-07-2011)          

Willemshaven 

Westerzeedijkgebied 

‘Schakelgebied’ 
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Zoals het ‘Masterplan Toegangspoort Harlingen’ mijn eigen observaties bevestigt, is het geheel een 

verouderde en rommelige aanblik (Gemeente Harlingen, 2011a). Gemeente Harlingen (2011a, p. 20) 

concludeert voor de Willemshaven dat het “geen ruimtelijke kwaliteit uitstraalt”. De verschillende 

functies (of beter niet-functies) vullen elkaar niet aan, waardoor het een rommelig geheel lijkt. 

 

Op het noordelijkste puntje van de Willemskade bevindt zich een voormalige kraan, die dienst doet 

als exclusieve overnachtingsmogelijkheid (zie fotocollage in de bijlagen). Wat betreft de aanwezige 

loodsen zijn er mijn inziens weinig het behouden waard, dit wordt ook bevestigd uit persoonlijke 

communicatie met de informanten van de expertmeetings. Eén loods heeft een mooie uitstraling, 

welke van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de uitstraling van het gebied. Van andere 

loodsen/bedrijfjes is het misschien alleen aantrekkelijk een gedeelte van het casco te laten staan. 

 

Daarnaast staat de Willemshaven sterk ‘onder invloed van de elementen’: het is gebouwd op palen, 

het is er vaak koud en winderig en er kan sprake zijn van hoogwater en/of overstromingsgevaar door 

de lage en buitendijkse ligging (persoonlijke communicatie HOV, HBD en HWSV, 15, 20 en 22 

september 2011). Ondanks deze aspecten is de Willemskade toch een kansrijke locatie voor een 

waterfrontherontwikkeling, omdat deze relatief gezien dicht bij de binnenstad ligt. Daarnaast wordt 

door de gemeente Harlingen (persoonlijke communicatie, 5 oktober 2011) gesproken over de 

verbetering van de verbinding van de binnenstad naar de Willemskade door middel van een brug. 

 

7.2.3 Westerzeedijkgebied 

Het Westerzeedijkgebied sluit zuidelijk aan op de Willemshaven en omvat in deze onderverdeling 

ook het gemarkeerde schakelgebied. Het heeft nu voornamelijk een groene, recreatieve functie met 

sportvelden, weilanden, enkele woonboten en woningen en met buitendijks het strand (Gemeente 

Harlingen, 2008). Het totale Westerzeedijkgebied, inclusief schakelgebied, omvat 24,2 hectare (figuur 

V in de bijlagen). De Willemskade is in dit geval ook het echte waterfront: het verlaten havengebied. 

Het Westerzeedijkgebied ligt aansluitend aan dit waterfront en is onderbenut. Daarom worden beide 

locaties  meegenomen in de ontwikkelingsstrategie. De onderstaande foto’s laten de huidige situatie 

van het Westerzeedijkgebied zien. Pagina xxxviii in de bijlagen bevat meer foto’s van het gebied.  

 

Het Westerzeedijkgebied omvat twee watergangen met veertien woonschepen en twee woningen. 

Aangrenzend aan de Willemshaven ligt een gebied waar een Aldi, parkeerloods, brandweer en 

gemeentelijke werkplaatsen zijn gevestigd. Dit is het ‘schakelgebied’. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Westerzeedijkgebied        Foto 7 Zicht op Willemshaven                 Foto 8 Bebouwing in scharnier 

vanaf de dijk          vanaf Westerzeedijk   Willemshaven/Westerzeedijk 

(Bron: auteur, 12-07-2011) 
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De Aldi heeft ook verplaatsingsplannen, wat extra kansen voor deze locatie oplevert (Laernoes, 

2011a). Zuidelijker ligt een sportcomplex met sporthal en sportvelden. Helemaal ten zuiden van het 

plangebied ligt ‘Camping De Zeehoeve’. Het Westerzeedijkgebied heeft een natuurlijkere uitstraling 

dan de Willemskade. Buitendijks is het strandpaviljoen ‘Zilt’ gevestigd. Sterke punten van het 

Westerzeedijkgebied zijn de aanwezigheid van een strand, de wandelpromenade op de dijk, ruimte 

voor andere functies en groene natuur/omgeving. Voor het Westerzeedijkgebied kunnen ook 

knelpunten worden gesignaleerd: de beperkte relatie met de binnenstad, ontbreken van een 

ruimtelijke opzet van functies in het noordelijke deel, ontbreken van oost-west 

verkeersverbindingen, kwaliteit van het strand, reserveringsruimte voor dijkverzwaring, beperkte 

relatie met zowel de zeedijk als met de omgeving, woonwijken en natuur (Gemeente Harlingen, 

2011a). 

 

De reserveringsruimte voor dijkverzwaring (ook wel vrijwaringszone genoemd) werd ook door de 

informanten van de expertmeetings aangedragen als kritiek punt van deze locatie. Over deze zone 

wordt overleg gevoerd door Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente 

Harlingen (Laernoes, 2011a). Hoe kleiner deze vrijwaringszone, hoe groter het gebied om te 

ontwikkelen (zie figuur 5, p. 116). Dit kan de (financiële) haalbaarheid van de ontwikkeling vergroten. 

De gronden binnen het plangebied Westerzeedijk die de bestemming ‘bedrijf’ hebben, zijn 

ondergebracht in een overgangsregeling/wijzigingsgebied, wat betekent dat deze gronden in de 

toekomst gewijzigd kunnen worden naar ‘recreatie’ (Gemeente Harlingen, 2009). Dit biedt nog meer 

kansen dan die er nu liggen. 

 

7.3 Provinciaal en gemeentelijk beleid 
Deze paragraaf schetst de bredere context van de stad Harlingen, door te starten met een analyse 

van het (leisure-retail) beleid binnen de provincie Friesland. Dit is voornamelijk van belang binnen 

het concept van institutionele integratie en maakt duidelijk met welke achtergrondvariabelen 

rekening gehouden moet worden in het planproces. 

 

7.3.1 Provinciaal beleid 

Binnen het provinciale beleid ligt de nadruk van het beleid voornamelijk op een kwaliteitsverbetering 

van recreatieve voorzieningen en toenemende verantwoordelijkheid voor  natuur, landschap en 

erfgoed (Provincie Fryslân, 2011a). Belangrijke aspecten hierbij zijn het aansluiten bij de wensen van 

de markt, het handhaven van de economische betekenis van de sector, variatie in het toeristisch 

aanbod, verbetering in de samenhang van het aanbod, verbetering van de kwaliteit en het 

bevorderen van de duurzame bedrijfsontwikkeling (Streekplan Fryslân, 2007 in NRK, 2008). Dit stuurt 

de waterfrontherontwikkeling richting voorzieningen waarvoor vraag is uit de markt, terwijl deze 

tegelijkertijd een variatie moeten kennen en duurzaam moeten zijn. 

 

Binnen de provincie is onderzoek gedaan naar de ruimte die kan worden geboden aan retail. Het is 

duidelijk geworden dat grootschalige toevoeging van perifere vestigingen de detailhandelsstructuur 

in Friesland ernstig kan verstoren (Provincie Fryslân, 2005). Daarnaast zorgen nieuwe toevoegingen 

van branches binnen de periferie voor marktverschuivingen, zowel in het kernwinkelgebied als in de 

kernen in de ruimere omgeving. In beginsel is er dus geen ruimte voor perifere 

vestigingsmogelijkheden, echter geldt ook hier dat lokale ruimtelijke factoren een rol kunnen spelen 

om functies uit de bestaande binnenstad een betere plek te geven. In sommige gevallen kunnen dan 
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synergie-effecten optreden (Gemeente Harlingen, 2010a; Evers et al., 2011). Voornamelijk perifere 

ontwikkelingen in Dokkum en Harlingen zouden leiden tot forse effecten voor de bestaande 

detailhandel. De marktverstoring is het grootst bij het toevoegen van recreatief winkelaanbod. Ten 

slotte is de bovenprovinciale koopkrachttoevloeiing groter indien sprake is van een bijzonder en 

onderscheidend concept in plaats van een regulier retailprogramma. Tegelijkertijd zal daarmee de 

impact op de lokale, regionale en provinciale structuur kleiner zijn (Provincie Fryslân, 2005).  

 

De grote effecten van de uitbreiding van retail zijn een indicatie voor de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden van de Friese detailhandel. De combinatie leisure-retail lijkt 

succesvoller vanuit het provinciale beleid, indien de retail ondergeschikt is aan de leisure, een 

directe relatie heeft met de leisure en een aantoonbare meerwaarde heeft (Provincie Fryslân, 

2005).  

 

De provincie Friesland heeft de regie in handen genomen van het ‘Friese Meren-project’. Dit is een 

samenwerkingsverband van verschillende Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De 

Marrekrite en branche- en natuurorganisaties. Het Friese Merenproject heeft verschillende 

doelstellingen (onder andere het verbeteren van de werkgelegenheid en de kwaliteit van recreatieve 

voorzieningen). De provincie staat achter het aantrekken van nieuwe doelgroepen (ouderen, zorg, 

kuren), duurzame recreatiemobiliteit, productvernieuwing (nieuwe beleving natuur en cultuur, 

combinatie watersport en actieve beleving), het stimuleren van bestedingen ‘aan wal’, aansprekende 

watersportattracties, water(sport)evenementen en watersportpromotiecampagnes, gezamenlijke 

cultuurhistorie van de Friese Elf steden (maritiem/koopmansverleden), cultureel, sportief en 

watersporttoerisme in de steden, aantrekkelijk en toegankelijk maken van de historische 

binnensteden, ‘Harlingen Havenstad’- profilering, integrale projectontwikkeling, verbinding tussen 

land- en waterrecreatie, aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, de ontwikkeling van 

‘bezinningstoerisme’, de optimalisatie van informatievoorzieningen door de nieuwste technologieën 

en heldere marketing en branding, waarin elke plaats ook zijn unieke karakter kan ontwikkelen. Ten 

slotte wijst de provincie op een aantal subsidieregelingen waarmee zij het toeristische en recreatieve 

ondernemerschap wil stimuleren (www.fryslan.nl). 

 

Het provinciale beleid met betrekking tot toerisme en recreatie kenmerkt zich door de 

citymarketing benadering: “De te ontwikkelen projecten zijn vooral gericht op marketing en 

productontwikkeling, waarbij de (veranderende) behoeftes van de toerist centraal staan” 

(Provincie Fryslân, 2011a, p. 19). Hierbij ligt de nadruk meer op toerisme voor mensen van buiten 

Friesland, dan op recreatie voor de eigen bevolking.  

 

7.3.2 Gemeentelijk beleid  

Bij de waterfrontherontwikkeling in Harlingen schetsen de verschillende (gemeentelijke) 

beleidskaders en/of visies de richting en wensen van de herontwikkeling. Deze zijn allen ook 

meegenomen in de voorbereiding van het ‘Masterplan Toegangspoort Harlingen’(Gemeente 

Harlingen, 2011a, zie § 7.4). Het gaat hier om de PKB-Waddenzee, Havenvisie Wadden/Concept 

Haveninrichtingsplan, Structuurvisie tot 2025, het Collegeprogramma 2010-2014, het 

bestemmingsplan voor het Westerzeedijkgebied en de Welstandsnota/Notitie Bouwhoogte. Alleen 

de meeste richtinggevende aspecten voor de herontwikkeling van het waterfront zullen binnen deze 

sectie worden benoemd. 
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De gemeente Harlingen wil inzetten op het behoud van de authenticiteit van de stad Harlingen en 

door recreatieve en toeristische voorzieningen de economie stimuleren (Gemeente Harlingen, 

2010b). Er wordt gestreefd naar een verbreding van de economie en stimulering van 

werkgelegenheid in de toeristische sector. Ook zet de gemeente in op het behouden en versterken 

van haar cultuurhistorische karakter (Gemeente Harlingen, 2010b). Verder legt de gemeente 

Harlingen (2010b) de nadruk op het behouden van de levendigheid van de binnenstad, goede 

parkeermogelijkheden, uitbreiding van mogelijkheden van waterrecreatie en ontwikkelingen die 

passend zijn bij de maat, schaal en identiteit van Harlingen. Er wordt uitgegaan van een maximale 

bouwhoogte van 15 m NAP+. Bouwplannen met hogere bouwhoogtes worden in de Raad besproken 

(Gemeente Harlingen, 2011a). 

 

Binnen het havenplan van de gemeente Harlingen wordt gesproken over een uitbreiding van 

ligplaatsen binnen Harlingen:  100 passantenplaatsen, 200 ligplaatsen en 50 noodopvangplaatsen. Dit 

zou deels plaats kunnen vinden binnen de herontwikkeling van de Willemshaven (Gemeente 

Harlingen, 2011c).  

 

Het collegeprogramma 2010-2014 (Gemeente Harlingen, 2010c) kadert de herontwikkeling van het 

plangebied verder in. Het college wenst dat de in te richten Willemshaven voorbehouden blijft aan 

kleinschalige detailhandel. Er wordt dus wel enige ruimte aan detailhandel geboden. Doel hierbij is 

dat concurrentie met de binnenstad voorkomen moet worden. Deze visie is in overeenstemming met 

die van de provincie. Daarnaast is woningbouw aan de zeekant van de dijk uitgesloten, is wel een 

jachthaven gesitueerd in de Willemshaven (zie vorige alinea) en wenst de gemeente een 

aantrekkelijke looproute te creëren van het strandpaviljoen naar de Waddenpromenade (waar de 

veerboten vertrekken) (Gemeente Harlingen, 2010c; Gemeente Harlingen, 2011a). 

 

De gemeente Harlingen ziet haar rol binnen het toeristisch-recreatieve beleid vooral als 

voorwaardenscheppend en faciliterend en benadrukt het belang van samenwerking met 

ondernemers, horeca, middenstand en belangenorganisaties (Gemeente Harlingen, 2006). De 

gemeente Harlingen ziet bereikbaarheid, een goed imago en basisvoorzieningen als de 

randvoorwaarden om toeristen te kunnen trekken (Gemeente Harlingen, 2006). Samengevat is het 

doel van het gemeentelijke toeristisch-recreatieve beleid; “Het versterken van de toeristische 

economie met als doel meer bezoekers, meer bestedingen en meer werkgelegenheid. Indirect wil de 

gemeente door een aangenaam woon- en verblijfsklimaat en goede toeristische en 

vrijetijdsvoorzieningen bewoners en bedrijven aantrekken, wat de stedelijke economie stimuleert” 

(Gemeente Harlingen, 2006, p. 11).  

 

De gemeente Harlingen heeft haar prioriteiten gelegd bij een aantal specifieke punten:  strand 

(schoner en aantrekkelijker), publiekstrekker & jaarronde attractie voor seizoensverlenging, 

promotie (voor de verbetering van het imago), parkeerbeleid (in het bijzonder voor touringcars), 

samenwerking en evenementen (Gemeente Harlingen, 2011b). Naast deze aspecten heeft de 

Gemeente Harlingen in haar ‘Beleidsplan Toerisme & Recreatie 2006-2016’ (Gemeente Harlingen, 

2006) nog aanvullende visies uitgesproken over afzonderlijke aspecten binnen de toeristische en 

recreatieve ontwikkeling. Deze zijn te vinden in tabel XII in de bijlagen.  
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Ook heeft de gemeente Harlingen al een visie neergelegd over mogelijke ontwikkelingen voor de 

Willemshaven en het Westerzeedijkgebied. De gemeente Harlingen spreekt over een luxe 

jachthaven, licht maritieme bedrijfjes en een wellnesscentrum voor de Willemshaven (Gemeente 

Harlingen, 2008). Het Westerzeedijkgebied wordt gezien als een uitstekende plek voor een 

hoogwaardig en grootschalig toeristisch/recreatief programma. Hierbij ligt het accent op de natuur, 

biodiversiteit, beleving, educatie en de kennis over de Waddenzee. De gemeente stelt dat dit gebied 

zich perfect leent voor functies die in de binnenstad niet gewenst zijn. De nadruk zou hierbij moeten 

liggen op nieuwe recreatieve fiets-, wandel- en vaarroutes, verbindingen tussen Westerzeedijk, 

Willemshaven en binnenstad, de Waddenzee als inzet voor duurzame projectontwikkeling, een grote 

rol voor promotie, stimulering van de ontwikkeling van een WaddenDoe centrum 

(educatief/beleving), gethematiseerde verblijfsmogelijkheid met daaraan gekoppeld een maritieme 

ontwikkeling in de Willemshaven (waaronder een jachthaven), uitbreiding van parkeervoorzieningen, 

“slow tourism” en natuur en de integratie van kustverdediging en ruimtelijke ontwikkeling 

(Gemeente Harlingen, 2010b). In het bestemmingsplan voor het Westerzeedijkgebied (Gemeente 

Harlingen, 2009) is deze ontwikkelingsrichting vastgelegd.  

 

Door middel van het bestemmingsplan ‘Westerzeedijk’ wordt ruimte gegeven aan de uitbreiding van 

het sportcomplex met een nieuwe sporthal, woonboten en drijvende woningen, scoutinggebouw, 

horeca en avonturenpark, uitbreiding camping, recreatiepark met molens en recreatiewoningen 

(maximaal 130 woningen) en landmark ‘Harlingen Stad aan het Wad’ (Gemeente Harlingen, 2009). 

Aan recreatie ondergeschikte horeca en detailhandel is ook toegestaan, naast een pitch- en puttbaan 

inclusief diverse parkeervoorzieningen (Gemeente Harlingen, 2009). Het bestemmingsplan van het 

Westerzeedijkgebied laat verder zien dat op verschillende locaties sprake is van ernstige of minder 

ernstige verontreiniging. Voor de sterk verontreinigde locaties wordt sanering noodzakelijk geacht 

(terrein onder de sportvelden en planlocatie van het bungalowpark (voor dit plan zie § 7.4)). De 

gemeente Harlingen (2009) ziet deze factoren echter niet als beperkend voor de voorziene 

ontwikkelingen binnen het plangebied.  

 

Open planproces 

De gemeente Harlingen heeft de belofte gemaakt richting haar burgers dat belanghebbenden door 

middel van (burger)participatie inhoudelijk beter zullen worden betrokken bij omvangrijke en 

complexe projecten (Gemeente Harlingen, 2011d). Deze waterfrontherontwikkeling is zo`n project. 

Op het moment van schrijven was de definitieve invulling van dit open planproces nog niet duidelijk.  

Momenteel is de heer Laernoes projectleider en mevrouw Maria le Roy bevoegd wethouder van het 

waterfrontproject. Wel is de wens uitgesproken om de fases in de uitvoering van het open 

planproces gelijk te stellen met de fases in een ‘regulier project’: initiatieffase, definitiefase, 

ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase, technische/beheerfase en nazorgfase (Gemeente 

Harlingen, 2011d). Ook wordt gesproken over het oprichten van een projectgroep, het ondervragen 

van het maritieme bedrijfsleven en het vormen van samenwerkingsverbanden.  

Een aantal kenmerkende elementen van procesmatige integratie worden in dezen voorgesteld door 

de gemeente Harlingen.  

 

Wordt gekeken naar de aspecten van succes, dan zet de gemeente Harlingen in op meerdere 

punten: zowel het aantrekken van meer bezoekers, toeristen en investeringen als meer 

werkgelegenheid en een betere leefkwaliteit. De gemeente Harlingen vindt cultuurhistorie en 
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watersport belangrijke aspecten en ook ‘industrieel toerisme’ wil zij bevorderen. Boven alles is het 

op ‘de kaart zetten’ van Harlingen van groot belang. De invulling van het gewenste open 

planproces is nog niet duidelijk voor de gemeente Harlingen en de resultaten van dit onderzoek 

kunnen gebruikt worden om dit proces wel te concretiseren op het niveau van dit project. In deze 

paragraaf zijn al verschillende potentiële ontwikkelingen besproken en de volgende paragraaf zal 

verder ingaan op de bestaande plannen. 

 

7.4 Voorgaande en bestaande plannen 

Vanuit het provinciale en gemeentelijke beleid zijn de eerste plannen voor het Harlingse waterfront 

ontstaan. Binnen deze paragraaf wordt een korte analyse van deze plannen gemaakt. Meer details en 

illustraties van de plannen zijn te vinden in de bijlagen (p. xl - xliii). 

 

Vanuit het Friese Merenproject van de provincie Friesland heeft de gemeente Harlingen het 

‘Masterplan Toegangspoort Harlingen’ laten uitwerken door BDP. khandekar en Weusthuis 

(Gemeente Harlingen, 2011a). Doel hiervan was een visie op te stellen voor het hele plangebied, 

waar de nog nader te noemen (losse) plannen in meegenomen zijn (Gemeente Harlingen, 2011a). 

Belangrijke elementen uit het masterplan zijn het creëren van meer ruimtelijke samenhang en het 

zicht op de binnenstad vanaf het waterfront. Voor het noordelijke gedeelte van het 

Westerzeedijkgebied wordt gesproken over een uitkijkvoorziening, parkeren, horeca (en hotel) en 

eventueel andere functies. Voor de Willemshaven zijn de belangrijkste aspecten de gevisioneerde 

jachthaven/marina, met bijbehorende voorzieningen als een havenkantoor, sanitaire voorzieningen, 

horeca, zeilschool, bouw van replica’s en watersport gerelateerde retail. Voor het overige deel van 

het Westerzeedijkgebied wordt uitgegaan van de functies die beschreven zijn in het concept 

bestemmingsplan Westerzeedijk: sportvoorzieningen, recreatie en natuur. Hierbij horen ook de 

ingrepen die aan het strand gedaan moeten worden om de slibvorming tegen te gaan en het strand 

aantrekkelijker te maken. Figuur VI (in kader VI) in de bijlagen laat zien welke mogelijkheden de 

gemeente ten tijde van de opstelling van het masterplan zag voor het plangebied.  

 

Voorafgaand en vanuit dit masterplan zijn specifieke initiatieven ontstaan, zoals een WaddenDoe 

centrum, de bouw van een scheepsreplica, een recreatiepark met molens, woningbouw aan de 

Willemskade, conferentieruimte en verschillende recreatieve functies. Zoals ook de gemeente 

Harlingen (2011a) stelt, zijn er verschillende plannen ontwikkeld welke weinig samenhang vertonen. 

Met een andere visie van het huidige college en economisch zware tijden zijn niet alle voorgestelde 

opties aannemelijk voor de huidige herontwikkelingsstrategie. In kader VI in de bijlagen zijn de 

verschillende deelplannen die zijn ontstaan nader toegelicht.  

 

Als kritisch wordt gekeken zijn er verschillende onderdelen die in meerdere visies naar voren worden 

gebracht: een Waddenbelevingscentrum, recreatiewoningen, woningbouw en een jachthaven. Het 

nieuwe college (en de bevolking) is tegen woningbouw op de Willemskade en Laernoes schetst 

hiervan ook de reden: “Zij *Harlingers+ kunnen zich zelf niet zo’n dergelijke woning aan het waterfront 

veroorloven, dus gunnen zij mensen van buiten Harlingen ook niet zo’n woning” (Laernoes, 2011a). 

Voor een Waddenbelevingscentrum, WaddenDoe centrum en replica’s van schepen (bijvoorbeeld de 

Prins Willim) geldt dat de economische haalbaarheid nog niet verzekerd is, omdat er geen 

investeerders zijn (Laernoes & Le Roy, 2011).  
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Ondanks dat er vele plannen zijn geweest, is er nog niet gestart met de daadwerkelijke 

ontwikkeling. Laernoes (2011a) stelt ook dat het op dit moment binnen de gemeente Harlingen 

moeilijk is om ook maar iets in de vorm van planning en ontwikkeling te doen: voornamelijk het 

bestuurlijke draagvlak is lastig te creëren. Juist actor- en institutionele integratie lijkt hiermee van 

essentieel belang te zijn, waarbij binnen de gemeente de institutionele en actorintegratie niet 

optimaal is. Als achtergrondvariabele speelt voornamelijk het economische klimaat een belangrijke 

rol: onderdelen moet gefinancierd worden door investeerders. Op dit punt aangekomen is het 

belangrijk een inventarisatie te maken van de marktkansen van verschillende voorzieningen, om te 

kijken waar marktruimte is en kansen liggen voor Harlingen.  

 

7.5 Marktanalyse leisure en retail Harlingen  
Binnen deze paragraaf wordt de leisure-retail markt van Harlingen en omgeving geanalyseerd om 

een beeld te krijgen waar theoretisch gezien nog kansen liggen voor de inrichting van het plangebied 

in Harlingen. Dit wordt grotendeels gedaan aan de hand van de categorisering van Ecorys (2008). 

Hierdoor zijn een aantal categorieën ontstaan: waterrecreatie, wandelen/fietsen/toeristische 

infrastructuur, cultuur & educatie, evenementen, retail, restaurants & cafés, zakelijke markt, sport, 

actief & gezondheid (‘wellness’), verblijfsrecreatie/overnachtingsmogelijkheden en overig vermaak & 

attracties. In de bijlagen is de volledige analyse van elk van deze aspecten te vinden (p. xliv - lii). 

Binnen deze paragraaf worden alleen de samenvattende conclusies weergegeven. 

 

Verblijfsrecreatie/overnachtingsmogelijkheden 

Uit de analyse van de Harlingse hotelsector wordt duidelijk dat het voornamelijk om kleine en 

middelgrote hotels gaat aan de onderkant van de markt (tabel XIII in de bijlagen). Een studie van 

Grontmij (2009) geeft al een indicatie voor kansen in Harlingen voor een groter hotel (minimaal 40 

kamers) om touringcars te accommoderen. Daarnaast kan meer ingespeeld worden op de 

vergrijzende, comfort eisende gast:  een hogere klasse hotel met grotere kamers en meer luxe. De 

bezettingsgraad van de Harlingse hotels is over het algemeen goed te noemen (tabel XIV in de 

bijlagen). Extra hotelaanbod lijkt theoretisch dan ook geen grote problemen op te leveren. De meest 

recente gegevens betreffende overnachtingen en bezettingsgraden zijn niet aanwezig, maar een 

analyse van de Rabobank (2011) laat zien dat er wel een langjarige trend is van groei van 

hotelovernachtingen. De hotels en camping kennen het grootste aantal overnachtingen, terwijl ook 

de B&B’s de afgelopen jaren een flinke groei hebben doorgemaakt (zie toelichting tussen tabellen XIII 

en XIV in de bijlagen). Recreatiewoningen of hotelappartementen zouden een toevoeging aan het 

overnachtingsaanbod van Harlingen kunnen zijn, daar deze nog niet of nauwelijks in Harlingen en 

Friesland aanwezig zijn. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een vakantiepark. De analyse van de 

overnachtingsmogelijkheden in de omgeving laat zien dat Franeker wel over een grotere 

hotelaccommodatie beschikt (42 kamers) en daarmee dus wel in staat is touringcars te ontvangen 

(tabel XVI in de bijlagen). 

 

Waterrecreatie 

Er vindt al veel waterrecreatie plaats in Harlingen en het voordeel van Harlingen is dat zowel zoet- als 

zoutwaterrecreatie plaats kan vinden. Het Toeristisch Informatie Punt Harlingen (TIP) spreekt over de 

mogelijkheid van een rondvaart van één of twee uur door singels en binnenhavens van Harlingen, 

sportvissen/wadvissen en zeevissen met vertrek vanaf Harlingen (www.harlingen-friesland.nl). 

De watersport neemt binnen Friesland een belangrijke plaats in, daar Friesland over circa 33.000 

http://www.harlingen-friesland.nl/
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ligplaatsen beschikt en in 2010 1,5 miljoen watersportovernachtingen heeft geherbergd (Provincie 

Fryslân, 2011b). De gemeente Harlingen (2006) stelt echter dat er de afgelopen jaren een daling 

heeft plaatsgevonden van charterschepen die Harlingen heeft aangedaan. Waterrecreatie lijkt in de 

huidige situatie een weinig kansrijke optie te zijn. Belangrijk is hierbij in het oog te houden dat de 

waterrecreant een specifieke doelgroep is, maar om Harlingen te onderscheiden kan de combinatie 

zoet- en zoutwaterrecreatie wel een extra stimulans zijn om Harlingen te bezoeken. Ook 

waterrecreatie gericht op meer comfort en luxe zou beter in kunnen spelen op de vergrijzing (zie 

hoofdstuk vijf). 

 

Wandelen, fietsen en toeristische infrastructuur 

Een aantrekkelijke wandelroute langs het water, zou een toevoeging kunnen zijn voor Harlingen. 

Harlingen heeft geen specifieke wandelpaden, alleen bij het Toeristisch Informatie Punt zijn 

verschillende routes te krijgen. Ook beschikt Harlingen niet over een aantrekkelijk openbaar park 

waar men kan wandelen, fietsen, skaten of iets dergelijks. Wel is er een stadsgidsenteam dat 

stadswandelingen onder begeleiding doet en is wandelen mogelijk op de Zuiderpier, maar hier is 

geen aantrekkelijke omgeving aanwezig. Hier liggen kansen. Harlingen kan het buitendijks fietsen ook 

meer als een uniek punt benutten, voornamelijk omdat fietsen aan populariteit wint (Gemeente 

Harlingen, 2006).         

 

Wat betreft de toeristische infrastructuur liggen er voornamelijk kansen bij de verbetering van het 

openbaar vervoer en het parkeren. Dat kan een bezoek aan het Harlingse waterfront aantrekkelijker 

maken voor mensen van buiten Harlingen. Voor het openbaar vervoer geldt een lange reisduur vanaf 

de Randstad; deze is met de auto een stuk korter. Echter zorgt een bezoek met de auto voor een 

parkeerprobleem in Harlingen. In de binnenstad is er beperkte mogelijkheid voor parkeren, door het 

historische stratenpatroon (Gemeente Harlingen, 2006). Overal binnen Harlingen zijn verschillende 

(onaantrekkelijke) loodsen ontstaan voor het (lang)parkeren voor de eilanden. Een ander 

parkeerprobleem bestaat er voor touringcars die langer willen parkeren. Recreatieve bezoekers aan 

Harlingen moeten een logische aanrijroute hebben en het liefst zo min mogelijk betalen aan 

parkeren. Ook is het voor bezoekers aantrekkelijk als zij vanaf de parkeerlocatie via een 

aantrekkelijke route richting de stad of het dorp kunnen wandelen (Atelier Fryslân, 2009). Openheid, 

een goede routing en aantrekkelijke parkeerplaatsen kunnen hiermee gezien worden als belangrijke 

aspecten van de toeristische infrastructuur. Een goedkope parkeeroplossing  buiten het centrum met 

een aantrekkelijke route naar het centrum is hiervoor de meeste kansrijke optie (zie ook Grontmij, 

2007). Het parkeren in Harlingen is nu zeker niet gelegen op een ideale locatie met een 

aantrekkelijke route naar het centrum. 

 

Kunst, cultuur & educatie 

Wat betreft monumenten en cultuurgeschiedenis heeft de binnenstad van Harlingen een sterke troef 

in handen. Veel over de geschiedenis van Harlingen is te vinden in het gemeentelijke museum ‘Het 

Hannemahuis’ of het particuliere ‘Aardewerkmuseum’. De bezoekersaantallen van het gemeentelijke 

museum lijken de laatste jaren ook te zijn gestegen (tabel XVII in de bijlagen), wat kan duiden op een 

toenemende interesse in de Harlingse historie. Naast musea beschikt Harlingen ook over galeries en 

een theater. Een educatief of milieueducatiecentrum is iets dat de gemeente Harlingen wel 

ambieert, maar wat nog niet aanwezig (zie voorgaande paragraaf over de plannen van het 

‘WaddenDoe centrum’).  
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Evenementen 

Harlingen beschikt over diverse evenementen, waarvan de Harlinger Visserijdagen het drukst 

bezochte evenement van Harlingen en zelfs van Friesland is (tabel XVIII in de bijlagen). Dit 

evenement heeft een bovenlokale aantrekkingskracht (Gemeente Harlingen, 2006). De Harlingse 

evenementen zijn gerelateerd aan watersportevenementen (sloepenraces), muziek (festivals) of de 

visserij (vismarkten, braderieën). Hierdoor zijn binnen de evenementen actieve aspecten, 

familie/gezinsaspecten en jeugd/jongerenaspecten aanwezig. Deze evenementen vinden bijna het 

hele jaar door plaats, alleen niet in januari en februari (p. xlix in de bijlagen). Door de bovenlokale 

aantrekkingskracht kunnen evenementen wel belangrijk zijn voor de promotie van het (nieuwe) 

imago van Harlingen na de herontwikkeling. 

 

Retail 

De sterke punten van het Harlingse winkellandschap zijn de gezelligheid en de sfeer (KvK, 2007).  

Het winkelaanbod in Harlingen wordt al gezien als ‘recreatief’ of funshoppen, wat op zichzelf een 

goed uitgangspunt is voor de verdere uitbouw van dit imago. Volgens de classificatie van Ecorys 

(2008, zie toelichting in de bijlagen) kan gesteld worden dat thematisch georiënteerde retail de 

meest kansrijke optie is voor Harlingen en dus plaats zou kunnen hebben aan het waterfront. Voor 

de binnenstad van Harlingen is het belangrijk dat ook boodschappen en (semi)doelgerichte aankopen 

gedaan kunnen worden (Grontmij, 2007). Deze functies zouden daarom beter in de binnenstad 

passen dan aan een waterfront. De gemeente Harlingen (2010a) handelt in overeenstemming met dit 

uitgangspunt en is bezig met verplaatsingsplannen voor de Aldi die nu in het ‘schakelgebied’ 

gevestigd is. Het grootste aandeel bezoekers van buiten Harlingen wordt aangetrokken voor het 

funshoppen, voornamelijk de bezoekers van de pleziervaart en dagtoeristen en in mindere mate de 

verblijfstoeristen (Grontmij, 2007). Voor de verblijfstoeristen kan ingezet worden op meer beleving 

van de Harlingse retail, zodat zij ook meer zullen gaan funshoppen. 

 

Restaurants, cafés &clubs  

Uit de toelichting in de bijlagen (p. xlix - l) wordt duidelijk dat Harlingen beschikt over een breed scala 

aan restaurants, cafés en grand cafés. Een aantal van deze locaties beschikt ook over een terras aan 

één van de binnenhavens. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Harlingen geen echt tekort heeft 

van horecavoorzieningen in de binnenstad. Alleen een dancing of discotheek is niet aanwezig. 

 

Sport/actief/gezondheid (‘wellness’) 

Uit de analyse van de sport/actief/gezondheid categorie (zie p. li in de bijlagen) wordt duidelijk dat 

de sport- en wellnessvoorzieningen in Harlingen voornamelijk een lokaal verzorgingniveau hebben en 

gericht zijn op de inwoners van Harlingen. Het zwembad heeft naast een wedstrijdbad en een 

peuterbad geen recreatieve (speel)mogelijkheden die het voor families met oudere kinderen 

interessant maken. Een middelmatig of grootschaliger wellnesscomplex is niet aanwezig, terwijl juist 

in deze markt toenemende groei wordt voorspeld (Gemeente Den Haag, 2009). Hiervoor lijken nog 

mogelijkheden in Harlingen te bestaan, in het bijzonder voor een middelgroot complex. Uit de 

toelichting van de bijlagen komt naar voren dat er verschillende andere ‘sport & actief’ voorzieningen 

ontbreken in Harlingen. Kijkende naar het aanbod in de omgeving van Harlingen, lijken er voor een 

aantal opties nog mogelijkheden te zijn: midgetgolf, subtropisch zwemparadijs, skydive/ 

bungeejumptoren en waterskimogelijkheden.  

 



 

81 
 

Zakelijke markt 

De zakelijke markt lijkt zowel in Harlingen als in Friesland redelijk beperkt te zijn, echter zijn geen 

concrete (markt)onderzoeken beschikbaar welke hier meer inzicht in kunnen geven. Een drietal 

locaties in Harlingen hebben wel de mogelijkheid voor zakelijke bijeenkomsten, maar voor 

vergaderingen van grote zakelijke groepen (meer dan 30 personen) zijn beperkte mogelijkheden. Uit 

bovenstaande wordt duidelijk dat in Harlingen geen grootschalige conferentielocatie aanwezig is, die 

vergaderen en overnachten combineert. De dichtstbijzijnde locatie is Golden Tulip De Valk in 

Franeker. Ook Leeuwarden biedt grootschalige mogelijkheden. Het ‘unique selling point’ van 

Harlingen zou de ligging aan het water kunnen zijn, wat de optie ‘zakelijk hotel’ kansrijk maakt. Ook 

vanaf Amsterdam is Harlingen in een uur bereikbaar per auto. Ten slotte lijkt er in Harlingen 

behoefte te zijn aan vergaderruimtes voor 100-150 personen waarbij ook één of twee dagen in de 

stad verbleven kan worden (Gemeente Harlingen, 2006). 

 

Overig vermaak en attracties 

Uit de categorie ‘overig vermaak’ zijn er een aantal opties welke kansrijk zouden kunnen zijn, kijkend 

naar de omgeving van Harlingen: een bowlingcentrum, bioscoop en lasergame/paintball (p. lii in de 

bijlagen). Een indoor speelhal is aanwezig op korte afstand van Harlingen en zou daarom beperkt een 

aanvullende voorziening voor Harlingen kunnen zijn. Ook een grotere voorziening zoals een 

dierentuin zit op relatief korte afstand van Harlingen. Een attractiepark als aanvulling op het huidige 

aanbod in Friesland lijkt in theorie minder kansrijk, omdat dit minder is gericht op de vergrijzende 

bevolking. Een combinatie van beiden zou wel een bredere doelgroep aan kunnen spreken. 

 

Nader onderzoek (onder experts) moet echter een betere indicatie geven van de wenselijkheid en  

haalbaarheid van verschillende voorzieningen zoals in deze paragraaf voorgesteld. 

 

7.6 Evaluatie en kansen voor Harlingen 

 De gemeente Harlingen heeft in haar ‘Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2006-2016’ een SWOT- 

analyse opgesteld van toerisme en recreatie in Harlingen. Na analyse van het plangebied en de 

leisure-retail voorzieningen in Harlingen en omgeving is deze SWOT-analyse aangevuld met 

specifieke punten met betrekking tot de herontwikkeling van het Willemshaven- en 

Westerzeedijkgebied.   

 

In tabel 3 is in meer of minder concrete mate aangegeven waar de sterke punten en kansen van het 

Harlingse waterfront liggen, maar ook wat de zwakke aspecten van en bedreigingen voor Harlingen 

zijn.  
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Tabel 3 SWOT-analyse Harlingen t.b.v. herontwikkeling Willemshaven/Westerzeedijkgebied (bewerkt uit: 
Gemeente Harlingen, 2006, p. 10) 

Sterke punten Zwakke punten 
* Ligging aan de Waddenzee 
* Beschermd stadsgezicht, monumenten 
* Aantrekkelijke natuurlijke omgeving 
* Jachthavens in de historische binnenstad 
* Aanwezigheid van de bruine vloot 
* Rijke cultuurhistorie 
* Fietsroutenetwerk 
* Verschillende overnachtingsmogelijkheden (in het 
bijzonder de unieke havenkraan, reddingsboot en 
vuurtoren)   
* Veelzijdig aanbod aan horeca 
* Breed evenementenaanbod 
* Visserijdagen best bezochte evenement in Friesland 
* Watersportmogelijkheden 
* Kunstgaleries 
* Dorp Wijnaldum als archeologisch monument 
* Verschillende uitstraling van enerzijds 
Willemshaven en anderzijds Westerzeedijk 
* Functie van binnenstad als ‘funshopbestemming’ 

* Kleine overnachtingslocaties, niet geschikt voor 
grote groepen 
* Geen grote toeristentrekker 
* Geen grote conferentielocatie en weinig zakelijke 
bijeenkomsten 
* Weinig slechtweervoorzieningen 
* Slibprobleem op het strand 
* Beperkte wandelpaden 
* Ontbrekende samenhang en samenwerking van 
bestaand aanbod 
* Imago als doorreishaven 
* Beperkte parkeermogelijkheden voor touringcars 
* Sterke scheiding tussen stad en waterfront, 
voornamelijk veroorzaakt door de zeedijk/keermuur 
* Routing, bewegwijzering 
* Te weinig beleving van de haven bij aanwezigheid in 
de stad 
* Beperkte avondopeningstijden horeca 
(voornamelijk restaurants) 

Kansen Bedreigingen 
* Samenwerkingsverbanden (arrangementen) 
* Betere, eenduidigere promotie 
* Toename van het aantal korte vakanties 
* Water als aantrekkelijk element in beleving 
* Meer behoefte aan actieve vakanties/belevenissen, 
ook voor kinderen (midgetgolf, kartbaan, ijsbaan e.d.) 
* Toenemende belangstelling voor gezondheid 
* Toenemende behoefte aan arrangementen 
* Groei aantal 55-plussers 
* Vaartoeristen die vaker van boord gaan 
(‘bestedingen aan wal’) 
* Ontwikkeling van het Historisch Centrum Harlingen 
* Perceptie van de afstand tot de Randstad 
verkleinen 
* Opwaardering van het strand (speeltoestellen) 
* Toenemende behoefte aan kwaliteit en luxe 
enerzijds en eenvoud en ‘back to the roots’ anderzijds 
* Zakelijke markt (levendigheid ook buiten 
toeristenseizoen) 
* Publiekstrekker 
* Seizoensverlenging/jaarronde attractie (indoor) 
* Industrieel toerisme (aardewerk, havens) 
* Unieke, thematische retail 
* Watersport gerelateerde aspecten 
* Ontwikkeling ook gericht op eigen bevolking 
* Verhuurbare recreatiewoningen (door exploitant) 
* Landschapskenmerken meer gebruiken voor 
sfeerbepaling 
* Hogere klasse themahotel (‘water’) 
* Buitendijks fietsen 
* Combinatie van dieren- en attractiepark  
* Middelgroot wellnesscomplex 
* Openbaar park 

* Concurrentie van goedkope buitenlandse 
bestemmingen 
* Kritische en mondige consument 
* Beperkt verzorgingsbereik/gebied 
* Toeristisch beleid van het Rijk voornamelijk gericht 
op het westen 
* Veel Friese en/of ‘perifere’ gemeenten willen zich 
profileren met rust, ruimte, natuur en gezondheid of 
cultuurhistorie 
* Overcommercialisering 
* Weerstand lokale bevolking 
* Uiteenlopende belangen 
* Provinciaal beleid meer gericht op ontwikkelingen 
in  Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. 
*  Vrijwaringszone zeedijk van het Wetterskip 
Fryslân/provincie 
* De dynamiek en trendgevoeligheid van de leisure-
retail markt 
*  Verslechterde financiële haalbaarheid van 
voorzieningen 
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Een aantal aspecten zijn specifiek interessant voor de herontwikkeling van het waterfront. Het 

ontbreken van een belangrijke toeristentrekker, is een zwakte waar de herontwikkeling invulling 

aan kan geven. Ook een slechtweervoorziening om van Harlingen een jaarronde attractie te maken 

is een voorziening die gesitueerd zou kunnen worden aan het waterfront. Het waterfront kan een 

strategische plaats zijn om de tekorten in de toeristisch recreatieve voorzieningen van Harlingen 

aan te vullen. Echter dient daarbij wel rekening gehouden te worden met dat wat al in de 

omgeving van Harlingen aanwezig is. Daar hebben deze twee laatste paragrafen inzicht in gegeven. 

 

7.7 Conclusie 
De gemeentelijke uitgangspunten van de waterfrontherontwikkeling omhelzen duidelijk de 

standpunten vanuit de New Urban Policy uit hoofdstuk vier. De gemeente Harlingen wil van haar 

waterfront het visitekaartje maken met als doel toeristen, bezoekers en investeringen aan te 

trekken. Dit is kenmerkend voor de entrepreneurialism benadering. Daarnaast is het waterfront van  

Harlingen een typische vorm van een strategisch project: de ontwikkeling van een visie. Dit is een 

belangrijk element van strategische planning en deze stap wil de gemeente nu gaan ondernemen 

(Laernoes & Le Roy, 2011). De inzet van de gemeente Harlingen is om een katalyserende 

ontwikkeling te faciliteren aan het waterfront waardoor bredere sociale, economische en 

maatschappelijke doelstellingen worden behaald. De heersende politieke ideologie lijkt die van 

‘privatist’ te zijn. Het provinciale en gemeentelijke beleid zijn in grote lijnen in overeenstemming met 

elkaar, wat een positief punt is. Een kritiek punt is echter nog de vrijwaringszone langs de zeedijk 

waarover provincie, gemeente en het Wetterskip Fryslân in onderhandeling zijn. Ook wordt door de 

gemeente Harlingen nog onderhandeld met marktpartijen over grondposities. 

 

Wat betreft de combinatie leisure-retail zou retail een meerwaarde moeten hebben ten opzichte van 

de bestaande binnenstad, ondergeschikt moeten zijn aan het concept van leisure en een duidelijke 

relatie moeten hebben met het leisureaanbod. Thema’s die naar voren komen uit voorgaande 

plannen en visies zijn voornamelijk maritiem, molens, aardewerk en cultuurhistorie. Zowel uit het 

gesprek met Laernoes (2011a) als uit het gesprek met Laernoes & Le Roy (2011) is gebleken dat de 

gemeente Harlingen nog steeds positief staat tegenover het plan met de Prins Willim (zie toelichting 

in de bijlagen) en een WaddenDoe centrum. Ook een samenwerking met bijvoorbeeld AM & Moes 

Bouw (voorheen OCW), wordt niet uitgesloten, zolang het plan maar geen woningbouw bevat. Wat 

betreft het planproces tot zover, zijn er verschillende potentiële ontwikkelingen voorgesteld door 

verschillende partijen, maar zoals eerder gesteld ontbreekt de samenhang en coördinatie hiervan. 

 

Uit de leisure-retail analyse van Harlingen en omgeving zijn al een aantal voorzieningen of thema’s 

naar voren gekomen die interessant zouden kunnen zijn voor Harlingen: hogere klasse hotel, 

bungalowpark, hotelappartement, openbaar park met wandelpromenade langs het water, 

cultuurhistorie/monumenten, combinatie van zoet- en zoutwaterrecreatie, educatief centrum, 

thematische retail, grote conferentieruimte met overnachtingsmogelijkheden, middelgroot wellness 

complex, midgetgolf, subtropisch zwemparadijs (i.c.m. wellness), skydive/bungeejumptoren, 

waterskimogelijkheden, bowlingcentrum, bioscoop en lasergame/paintball en/of een combinatie van 

een dieren- en attractiepark. De resultaten van het empirisch onderzoek laten zien waar 

daadwerkelijk behoefte aan is en hoe door de experts over verschillende voorzieningen wordt 

gedacht. Dit wordt gepresenteerd in het volgende hoofdstuk. 
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Resultaten en discussie empirisch onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek per onderwerp of thema 

gepresenteerd. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: deel 1 welke ingaat op de inhoud en deel 2 

welke ingaat op het proces. Het hoofdstuk sluit af met een korte conclusie; de slotconclusies en 

aanbevelingen volgen in hoofdstuk negen. Binnen de resultaten van de vragenlijst zal verder op 

diverse aspecten een onderscheid gemaakt worden tussen de vragenlijst afgenomen in Volendam en 

de vragenlijst afgenomen in Harlingen. De namen achter de citaten verwijzen naar de betreffende 

interviews zoals genoemd in tabel X in de bijlagen. 

 

DEEL 1 DE INHOUDELIJKE INVULLING 

 

8.1 De (onderzoeks)doelgroep van het leisure-retail waterfront 
De vragenlijst en expertmeetings zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de (gewenste) doelgroep van 

het waterfront van een kleine stad. In tabel XIX in de bijlagen is de samenstelling van de 

respondenten van de vragenlijst te zien (de onderzoeksdoelgroep). Er bestaat een significant redelijk 

verband/verschil tussen de groepen respondenten binnen de variabele leeftijd1. Dit betekent dat 

verschillen in voorkeuren van Harlingse en Volendamse respondenten ook samen kunnen hangen 

met verschillen in leeftijd. De Harlingse groep bestaat voor een groot deel uit respondenten ouder 

dan 46 jaar, terwijl de Volendamse groep voornamelijk bestaat uit respondenten jonger dan 45 jaar. 

Dat de Harlingse bezoeker ook daadwerkelijk ouder is, kan niet geconcludeerd worden met de 

resultaten van de vragenlijst. De resultaten laten enkel zien welke leeftijdsgroepen op de dag van 

ondervraging aanwezig waren op die locatie. 

 

Echter laten de resultaten van de interviews wel zien dat de doelgroep voor Harlingen voornamelijk 

de 50-plussers zijn en dat voor de toekomst deze vergrijzende, oudere doelgroep nog kansrijker zal 

worden. Voornamelijk cruiseschepen worden hierbij als kansrijk gezien.  

 

Daarnaast geldt voor beide locaties dat het grootste aandeel bezoekers afkomstig is uit de eigen 

provincie (in vergelijking met de andere provincies).Voor Harlingen geldt dat er meer respondenten 

zijn uit de noordelijke provincies (Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland) en voor Volendam 

een groter aandeel afkomstig uit zuidelijkere provincies (Noord-Brabant, Zuid-Holland)2. 

     
1
 Een Cramer’s V-toets heeft een significant verschil laten zien, V = .42, p < .01 (tabel XIX in de bijlagen).  

2
 Een Cramer’s V-toets heeft een significant verschil laten zien, V = .72, p < .001. Binnen de onderzoeksgroep 

laat dit een significant verschillende herkomst van respondenten zien (tabel XIX in de bijlagen). 

8 
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Het verzorgingsgebied van Harlingen lijkt daarmee de noordelijke provincies te zijn, waarbij vooral 

de nadruk gelegd wordt op de oudere bezoeker. Volendam en Harlingen zouden kunnen 

concurreren om de Noord-Hollandse bezoeker. De resultaten van de interviews bevestigen deze 

bevinding: “De meeste gasten komen allemaal uit het noorden en een groot deel ook uit Friesland. 

*…+.ook Noord-Holland natuurlijk, door de Afsluitdijk is de afstand fysiek ook goed te overbruggen” 

(Recron).  

 

Ook de gezinssamenstelling verschilt tussen beide locaties. Waar in Harlingen de categorie  

‘samenwonend/gehuwd zonder (inwonende) kinderen’ het grootste aandeel respondenten bevat 

(46%), is het in Volendam de categorie ‘samenwonend\gehuwd met kinderen’ (41,7%) (tabel XIX in 

de bijlagen). De verschillen in deze samenstelling kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de 

andere vragen uit de vragenlijst, zoals voorkeuren voor accommodatievormen of voorzieningen. De 

uitkomsten zijn te onbetrouwbaar om vast te stellen of er daadwerkelijk een verschil bestaat bij 

beide locaties, maar volgens de informanten zijn de families en gezinnen met kinderen wel een 

kansrijke doelgroep voor Harlingen: “Dat kunnen combinaties zijn voor ouders, grootouders en 

kinderen, gericht op familie. Dat vind ik belangrijk…die trekkers missen wij” (Werkgroep Stadshistorie 

& Stadsgidsen).  

 

Het weten waar Harlingen ligt en/of het nemen van de veerboot naar de eilanden leidt vaak niet 

tot een bezoek aan Harlingen. Tussen de Harlingse en Volendamse respondenten bestaat geen 

aanwijsbaar verschil in de mate waarin zij Harlingen hebben bezocht voor een toeristisch-recreatieve 

activiteit3. 66% van de Harlingse respondenten stelt dat zij geen toeristisch-recreatieve activiteit 

heeft ondernomen in Harlingen, maar Harlingen dus enkel heeft gebruikt om op de veerboot naar 

de eilanden te stappen. Harlingen zou zich volgens de informanten meer op de eigen doelgroep 

moeten richten, in plaats van op een doelgroep die alleen van betekenis is voor Harlingen bij een 

bezoek aan de Waddeneilanden (Gemeente Harlingen, HBD, HOV, KHN, Recron, Waddenvereniging 

en Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen): “Dat als je naar Terschelling gaat, kom alsjeblieft ook 

even bij ons en blijf dan wat langer…dat vind ik zwak. Je moet juist vanuit je eigen kracht opereren” 

(Recron). De eilandbezoeker moet dus geen primaire doelgroep van Harlingen zijn, omdat te weinig 

mensen van deze groep een bezoek brengen aan Harlingen.  

 

Er zijn twee aanvullende argumenten om vast te stellen dat deze doelgroep weinig kansrijk is. 

Enerzijds de uitkomst dat van de positieve aspecten van Harlingen die dertig respondenten hebben 

genoemd, ‘de boot naar de eilanden’ het hoogst scoort (n = 8) (overigens naast gezelligheid/sfeer, 

ook n = 8). Anderzijds wordt de boot naar de eilanden vaak genoemd (n = 13) als reden waarom 

Harlingen niet is bezocht voor een recreatieve activiteit (tabel XXI en XXII in de bijlagen). Ook dit is 

een aspect welke indirect verwijst naar een bezoek aan de eilanden en niet naar de sterke punten 

van Harlingen zelf. Van de Nederlandse respondenten in Volendam weet 80% (n = 27) waar Harlingen 

ligt (tabel XX in de bijlagen). Van de buitenlandse Volendamse respondenten weet niemand waar 

Harlingen ligt (n = 6). Dit is een significant verschil, waarbij logischerwijs Nederlandse respondenten 

beter weten waar Harlingen ligt4. 
     

3 
Een Cramer’s V-toets heeft geen significant verschil laten zien, V =.16, p = .14 (tabel XX in de bijlagen). 

4 
Een

 
Cramer’s V-toets heeft laten zien dat er een significant verschil bestaat tussen Nederlandse en 

buitenlandse respondenten wat betreft het weten waar Harlingen ligt (V = .78, p < .001) (tabel XX). 
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Een vergelijking tussen het aantal keren dat Harlingse en Volendamse respondenten op vakantie 

gaan laat geen betekenisvolle verschillen zien5. De grootste groep respondenten van zowel 

Volendam als Harlingen gaat twee of drie keer per jaar op vakantie (respectievelijk 66,3% en 19,8% 

van het totale aantal respondenten (N = 86)). Slechts 17,5% van alle Nederlandse respondenten gaat 

hierbij niet naar Nederland op vakantie. Voor de overige respondenten geldt dat zij ten minste één 

keer per jaar in eigen land op vakantie gaan. Hierin zit wel een verschil tussen Harlingse en 

Volendamse respondenten6. Dit is een indicatie dat de doelgroep van het Harlingse waterfront 

eerder mensen zijn die alleen naar Nederland op vakantie gaan en een minder sterke voorkeur 

hebben voor een (lange) vakantie in het buitenland. Dit kan ook van invloed zijn op de wijze van 

beantwoording van de vragenlijst, door de visie op dingen als ‘ver weg/exotisch’ (zie hoofdstuk vijf). 

 

De onderzoeksgroepen in Harlingen en Volendam laten aanwijsbare verschillen zien in herkomst, 

leeftijd, gezinssamenstelling en waar men op vakantie gaat. Deze verschillen kunnen 

verantwoordelijk zijn voor verschillen in beantwoording van de vragenlijst van beide groepen, 

maar ook wijzen richting een daadwerkelijk verschil in de populatie van beide locaties. Dit is echter 

op basis van de kleine steekproef niet vast te stellen. Een combinatie van de resultaten van de 

vragenlijst en de interviews laat wel zien dat een oudere doelgroep kansrijk kan zijn voor 

Harlingen, voornamelijk afkomstig uit de eigen provincie. Daarnaast wijzen de resultaten uit dat de 

eilandbezoeker geen ‘primaire Harlingenbezoeker’ is en dat ook aan een eigen doelgroep voor 

Harlingen voorkeur wordt gegeven door experts. 

 

8.2 De ruimtelijke kwaliteit van een leisure-retail waterfront 
Verreweg de belangrijkste aspecten van de ruimtelijke kwaliteit van een waterfront voor de 

respondenten van de vragenlijst zijn het uitzicht of het aanzicht (n = 31) en de beleving van het 

water/de zee (n = 30) (tabel XXIII in de bijlagen). Dit stellen ook de informanten uit de interviews 

(KHN, VOH, Waddenvereniging): “Er moet een open zicht zijn naar zee, naar water”  

(’t Heerenlogement). Rust (n = 17), bootjes (n = 14) en levendigheid/gezelligheid (n = 14) zijn andere 

aspecten die belangrijk worden gevonden voor de uitstraling van het waterfront. Ook de haven en 

weidsheid/openheid van de omgeving scoren relatief goed (beide n = 9). Dit betekent voor de 

informanten ook dat het passend moet zijn bij Harlingen (beperkte hoogbouw en wandvorming, 

passende architectuur) en goede openbare toegankelijkheid (Gemeente Harlingen, Hotel Zeezicht, 

HWSV, ’t Heerenlogement, VOH):  

 

“Ruimtelijke kwaliteit staat ook voor de openheid, de toegankelijkheid voor de mensen. Dat iedereen 

daar kan komen, openbaar” (Gemeente Harlingen). 

 

“Ik vind dat het harmonieus moet aansluiten op wat je hier in feite hebt, de zee en de historische 

binnenstad” (HWSV). 

 

Andere aspecten die vaker genoemd worden door informanten en respondenten als zijnde van 

    
5 

Een independent samples t-toets heeft geen significant verschil laten zien tussen het vakantiegedrag van de 

twee ondervraagde groepen, t(84) = .76, p = .45. 
6 

Een Cramer’s V-toets heeft een significant verschil laten zien tussen de plaats waar de Harlingse en 

Volendamse groep op vakantie gaan, V = .43, p < .01(tabel XX in de bijlagen). 
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belang voor de ruimtelijke kwaliteit van een waterfront zijn strand, zeelucht/wind, ruimte, 

natuur/(zee)dieren, duurzaamheid en horeca aan het water. Dit zijn de typische aspecten die 

gerelateerd zijn aan een waterfrontlocatie: water is het overeenkomstige aspect. 

 

Worden deze aspecten van ruimtelijke kwaliteit naast de resultaten van de situatie in Harlingen 

gelegd, wordt duidelijk dat typische ruimtelijke kwaliteitsaspecten van het waterfront niet als 

positief worden gezien in Harlingen door de (potentiële) bezoeker. Aspecten als 

‘uitzicht/vergezichten over het water’, ‘aantrekkelijkheid van de haven’ en ‘ligging aan het Wad/de 

zee’ worden weinig genoemd door de respondenten (tabel XXIII). Bezoekers van Harlingen 

associëren Harlingen niet het meest met haar unieke omgevingskenmerken gerelateerd aan de 

aanwezigheid van water en havens, maar met aspecten als ‘de boot naar de eilanden’ (n = 8), 

‘gezelligheid/sfeervol’ (n = 8) en ‘aangename/prettige/leuke stad’ (n = 7). Deze aspecten zijn echter 

niet onderscheidend voor een waterfrontlocatie. 

 

De ruimtelijke kwaliteit van een waterfront wordt getypeerd door aspecten die gerelateerd zijn 

aan water of de ligging aan het water: uitzicht over het water, bootjes, strand, het water/de zee, 

zeelucht, zeedieren, horeca aan het water en de haven. Dit kan worden omschreven als de 

belevingswaarde. Als gebruikswaarde worden aspecten als passend bij Harlingen en openbare 

toegankelijkheid als belangrijk gezien. De toekomstwaarde omvat voor het waterfront het aspect 

duurzaamheid. De aspecten die voor een waterfront als mooi worden ervaren door de 

informanten en respondenten, hebben voor deze informanten en respondenten maar beperkt 

betrekking op Harlingen. Het Harlingse waterfront bezit daarmee geen optimale ruimtelijke 

kwaliteit. 

 

8.3 Relatie bestaande stad – waterfront 
Uit de voorkeur van de respondenten van de vragenlijst wordt duidelijk dat zij het uitzicht over het 

water belangrijker vinden (n = 80) dan een goede doorgang tussen waterfront en stad (n = 6). Het 

dicht bij de binnenstad/het centrum zitten scoort van de twaalf genoemde aspecten in de vragenlijst 

het op drie na hoogst (M = 3,43), onder andere lager dan het aantreffen van een aantrekkelijke route 

langs de waterkant (M = 3,92) (tabel XXV in de bijlagen). Het belevingselement van het water is 

hiermee voor bezoekers belangrijker dan een verbinding tussen de bestaande (binnen)stad en het 

waterfront7. 

Over de verbinding tussen de bestaande stad en het te ontwikkelen waterfront zijn de informanten 

het grotendeels eens: de fysieke verbinding is niet optimaal, maar is wel verbeterd door de 

vernieuwde keermuur. Desondanks ontbreekt de binding met het water: “...als je in Harlingen bent 

dan…in het centrum bent…dan voel je het water niet in je nabijheid. *…+ Als je het hebt over een 

waterfront, ja dat is er eigenlijk niet eens echt aanwezig. Je moet er echt naar toe” (HBD). Ook voor 

informanten is de beleving van en binding met het water belangrijk vanuit de binnenstad. 

Echter wordt de ligging van de zee, het strand en het waterfront op een korte afstand van de 

binnenstad wel genoemd als een positief en uniek punt van Harlingen: 

 

     
7 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is binnen de onderzoeksgroep,  

X
2
 = 63,67, p < .001 (tabel XXIV in de bijlagen).  
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“Het is vrij uniek dat je stad zo achter de dijk aan zee ligt en dat je binnen drie minuten van zeezicht 

naar een binnenstad kunt lopen” (VOH). Daarmee lijkt de verbinding tussen bestaande stad en 

waterfront hem niet zo zeer in de fysieke afstand te zitten, maar voornamelijk in de mentale 

afstand. Van belang is dus het water meer bij de stad te betrekken. Dit bevestigt ook Recron: “Ik 

denk wel dat zo`n waterfrontlocatie een meerwaarde zou kunnen geven. Het is hartstikke leuk dat je 

op die manier het water meer bij de stad betrekt. Dat je daar ook de toegankelijkheid vergroot” 

(Recron). Doordat het waterfront ver van de binnenstad ‘voelt’, is de beleving van de relatie tussen 

binnenstad en waterfront niet optimaal. De informanten spreken over een brug over de 

Zuiderhaven (VOH) en/of over de keermuur (Gemeente Harlingen) om de verbindingen beter te 

maken, aangevuld met betere bewegwijzering van interessante plekken door bijvoorbeeld LED-

schermen (KHN). 

 

Een ander belangrijk aspect van de verbinding tussen de bestaande stad en het waterfront, en een 

belangrijk aspect van de ruimtelijke kwaliteit, is een waterfront dat passend is bij Harlingen: 

“Ook kijkend naar het type woningen, hier in de binnenstad hebben ze allemaal een puntdak. Het zou 

heel goed kunnen dat iets dergelijks wat daar [Willemskade] gebouwd wordt, ook in die stijl terug 

komt” (Gemeente Harlingen). 

 

Dit is een ander aspect van de verbinding tussen bestaande stad en waterfront: het laten aansluiten 

van bouwhoogtes, architectuur, materiaalgebruik en stijl (VOH, Werkgroep Stadshistorie & 

Stadsgidsen). Een baken of hoogteaccent wordt niet als een probleem gezien, zolang het aanzicht 

van Harlingen vanaf het water en de weg maar niet aangetast wordt: “Wij willen wel dat zover je dat 

nog kunt zien, de stad in het zicht blijft vanaf de zee. Wij zijn niet tegen hoogteaccenten, een toren of 

een uitkijktoren. Dat zou een baken kunnen zijn, maar we zijn wel tegen wandvorming” (VOH). 

 

Er wordt door de informanten een beperkte relatie ervaren tussen de binnenstad en het 

waterfront, doordat de beleving van het water vanuit de binnenstad beperkt is. Bezoekers hechten 

een groot belang aan deze beleving van het water. Ondanks dat de afstand van bestaande stad tot 

waterfront in Harlingen relatief beperkt is, wordt deze fysieke relatie niet ervaren. Als onderdeel 

van ruimtelijke kwaliteit kunnen bouwstijl, architectuur en materiaalgebruik de relatie tussen 

bestaande stad en waterfront versterken, door deze op elkaar aan te laten sluiten. Ook hier is de 

‘mentale’ relatie tussen de twee belangrijker dan de ‘fysieke’ relatie. 

 

8.4 Bereikbaarheid 
De vragen uit de vragenlijst gerelateerd aan bereikbaarheid en parkeren, laat geen zeer significante 

verschillen zien voor de inhoud van het waterfront (unieke voorzieningen, laten zien van voorgaand 

gebruik) ten opzichte van bereikbaarheidsaspecten (respectievelijk reisduur en 

reisafstand/bereikbaarheid). Door de kleine steekproefomvang zijn deze verschillen niet significant te 

noemen8, 9 (tabel XXIV in de bijlagen). Daarnaast hebben de resultaten van de vragenlijst laten zien 

dat er geen groot verschil in voorkeur aanwezig is tussen het ‘gemak van parkeren’ en ‘korte  

     
8  

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit geen significant verschil is binnen de onderzoeksgroep,  

X
2
 = 2,28, p = .13 (reisafstand- en reisduur/bereikbaarheid-uniek aanbod van recreatieve voorzieningen).  

9 
Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit geen significant verschil is binnen de onderzoeksgroep,  

X
2
 = .42,  p = .52 (bereikbaarheid van buitenaf (reisduur)-het waterfront laat het voorgaande gebruik zien). 
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loopafstanden tussen verschillende attracties’10. Deze resultaten zijn slechts een subtiele indicatie 

dat bezoekers van een waterfront het belangrijker vinden bezienswaardigheden dichtbij elkaar aan 

te treffen (n = 55) dan vooraf gemakkelijker te kunnen parkeren (n = 31). Uit de gesprekken met de 

informanten is duidelijk geworden dat de bereikbaarheid van Harlingen met de auto als goed wordt 

ervaren. Echter zou een spoorverbinding over de Afsluitdijk, voornamelijk voor de zakelijke gasten, 

de aantrekkelijkheid vergroten (CCNWF). 

 

Wat betreft parkeren stellen de informanten dat de situatie in Harlingen niet optimaal is, 

voornamelijk voor de eilandbezoekers en het langparkeren van bussen en touringcars. 

“De Voorhaven is eigenlijk het mooiste plekje van Harlingen. Je ziet daar de boten binnen komen en 

langs varen, allerlei mooie gebouwen…dat wordt nu gebruikt als overloopgebied van de 

parkeergarage” (Provincie Friesland). 

 

Het kleine verschil tussen de reisafstand en -duur/bereikbaarheid en een uniek aanbod van 

recreatieve voorzieningen of de locatie die het voorgaande gebruik laat zien, is een indicatie voor 

het belang van bereikbaarheid: ook al heeft de waterfrontlocatie unieke voorzieningen, het 

praktische aspect van bereikbaarheid is nog steeds belangrijk. Bezoekers zijn niet bereid om 

oneindig lang te reizen voor die ‘ene unieke ervaring’. 

 

8.5 Het belang van ‘uniqueness’ voor het Harlingse waterfront 
Ondanks dat uit de resultaten van de vorige paragraaf blijkt dat de onderzoeksgroep geen duidelijke 

voorkeur had voor een ‘uniek aanbod van recreatieve voorzieningen’, scoort het aspect ‘het proeven 

van het traditionele, unieke historische karakter van de stad’ (M = 3,81) wel het hoogst van twaalf 

bevraagde aspecten waar de respondenten belang aan hechten als zij een waterfrontlocatie 

bezoeken11. Dit lijkt voornamelijk het geval te zijn bij de oudere leeftijdscategorieën12. Andere 

afzonderlijke, losstaande aspecten als ‘unieke winkels’ (M = 3,31) en ‘bij elk bezoek een nieuwe, 

unieke ervaring’ (M = 3,28) scoren lager. Er bestaat een matig verband tussen de aspecten 

‘kennismaken met ambachten en industriële beroepen’ en ‘proeven van het traditionele, unieke, 

historische karakter’: respondenten die hoog scoren op het ene aspect, scoren ook hoog op het 

andere of andersom13. Echter vinden de respondenten van de vragenlijst ‘de kennismaking met 

ambachten en industriële beroepen’ wel het minst van belang tijdens hun bezoek aan een 

waterfrontlocatie (M = 2,63) en ook het aspect ‘het voorgaande gebruik van de locatie terug te 

vinden’ zit aan de lage kant van het spectrum (M = 3,05) (tabel XXV in de bijlagen). Dit is voor de 

ambachten/industriële beroepen voornamelijk het geval bij de jongste leeftijdscategorie14. Dit is 

slechts marginaal significant en daarmee wel sterk indicatief (tabel XXXIII in de bijlagen).  

 

     
10 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is binnen de onderzoeksgroep,  

X
2
 = 6,70, p < .05. Het is echter een relatief klein verschil en daarmee wel sterk indicatief! (tabel XXIV) 

11 
Deze verschillen berusten niet op toeval. Een One-sample t-toets heeft laten zien dat met 99,9% zekerheid 

gesteld kan worden dat deze verschillen significant zijn, p < .001 (tabel XXVI in de bijlagen). 
12

 Een ANOVA met ‘het proeven van het traditionele, unieke en historische karakter van de stad’ en de 

leeftijdscategorieën leverde een significant resultaat op, F(5,80) = 2,70, p < .05 (tabel XXXIII in de bijlagen). 
13 

Pearson’s correlatiematrix, r = .56, p < .001 (tabel XXVII in de bijlagen). 
14 

Een ANOVA met de variabelen ‘kennismaking met ambachten en industriële beroepen’ en de 

leeftijdscategorieën leverde een marginaal significant resultaat op, F(5,80) = 2,23, p =.06 (tabel XXXIII). 
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De informanten lijken een groter belang te hechten aan een unieke inrichting van het Harlingse 

waterfront, voornamelijk om te kunnen komen tot voldoende marktruimte voor een voorziening: 

“En als je een uniek concept hebt, iets wat je onderscheidt van de rest, dan zal er vast markt voor zijn” 

(KHN). Ook eerdere resultaten uit de interviews bevestigen dat uniek in combinatie met 

traditioneel/historisch als belangrijker wordt gezien dan deze afzonderlijke aspecten: dat iets 

passend moet zijn bij Harlingen, iets wat het traditionele karakter benadrukt (Werkgroep 

Stadshistorie & Stadsgidsen, VOH, Gemeente Harlingen). Het moet gaan om iets unieks, maar 

voornamelijk iets unieks dat passend is bij de karakteristieke, historische uitstraling van de stad. 

 

De resultaten hebben laten zien dat iets unieks, een unieke beleving of unieke attractie voor 

(potentiële) bezoekers aantrekkelijker is als het in relatie staat tot het traditionele, historische 

karakter van de stad. Respondenten die een groot belang hechten aan het ‘proeven van het 

traditionele, unieke, historische karakter’, hebben ook een sterkere voorkeur voor het 

‘kennismaken met ambachten en industriële beroepen’. Kennismaken met ambachten en 

industriële aspecten wordt echter als minst belangrijk gezien van de twaalf bevraagde aspecten en 

de ‘uniqueness’ moet daarom ook een relatie hebben met andere karakteristieke aspecten.  

 

8.5.1 Thematisering 

In dit licht werd ook gesproken over passende thematisering voor Harlingen, voornamelijk gericht op 

het uitstralen van het unieke en/of historische karakter. Uit de gesprekken met informanten zijn vier 

thema’s te distilleren die vorm zouden kunnen geven aan het waterfront: Maritiem, Waddenzee & 

visserij, Cultuurhistorie, geschiedenis & authenticiteit en Watersport. Maritiem is volgens de 

informanten gerelateerd aan havens, schepen en de bruine vloot (charterschepen) van Harlingen. 

Waddenzee & visserij omvat aspecten gerelateerd aan de beleving van de Waddenzee (zeedieren, 

uitzicht) en de visserij (vismarkten, vissersboten). Cultuurhistorie, geschiedenis & authenticiteit 

omvat de cultuur, monumenten en geschiedenis van Harlingen. Ten slotte gaat de watersport om de 

 (sportieve) activiteiten in en om het water. De resultaten laten zien in hoeverre respondenten en 

informanten overeenkomstige visies hebben op de thema’s. Voor respondenten scoort het aspect 

(‘maritieme sfeer’) onder gemiddeld (M = 2,98) (tabel XXV in de bijlagen). Ook heeft maar één 

Harlingse respondent een jachthavenplaats als overnachtingsvoorkeur gekozen. In Volendam waren 

dit er meer (n = 6). Voor overnachtingen lijkt een jachthaven daarmee minder succesvol als 

onderdeel van een maritiem thema15. Dat respondenten van de vragenlijst de ligging aan de 

Waddenzee relatief weinig noemen als positief aspect van Harlingen (n = 5), maar de beleving van 

water en zee wel een belangrijk aspect van de ruimtelijke kwaliteit vinden, is een aanwijzing dat 

Harlingen te weinig doet met de beleving van de Waddenzee. De visie van respondenten op het 

thema Cultuurhistorie, geschiedenis & authenticiteit is positief. De voorkeur van meer Harlingse 

respondenten ligt bij ‘cultuur’ (n = 39) in plaats van ‘actief/adrenaline’ (n = 11) ten opzichte van de 

Volendamse respondenten. Dit verschil is significant16. Dit ‘cultuurthema’ past ook bij het relatief 

grote belang dat wordt gehecht aan ‘het proeven van het traditionele, unieke, historische karakter 

van de stad’ (M = 3,81). Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat de (potentiële) bezoeker van 

het waterfront geen groot belang hecht aan het doen van watersportgerelateerde activiteiten. 

 
     

15
 Een  Cramer’s V-toets heeft een significant verschil laten zien, V = .27, p < .05 (tabel XXXV in de bijlagen).  

16 
Een Cramer’s V-toets heeft een significant verschil laten zien, V = .42, p < .001 (tabel XXIV in de bijlagen).  
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Dit aspect scoort het op één na laagst onder de respondenten (M = 2,77) (zie tabel XXV in de bijlagen 

en voetnoot 11). Het argument wordt versterkt door het verschil in voorkeur voor ‘strand’ (n= 65) ten 

opzichte van ‘watersportactiviteiten’ (n = 21)17. Door de kleine steekproef kan dit beeld in 

werkelijkheid wel genuanceerder zijn: het is goed mogelijk dat de geselecteerde onderzoeksgroep 

door zijn niet-representativiteit te weinig ‘watersportliefhebbers’ bevat. 

 

Wat betreft de voorkeuren van de respondenten betreffende thematisering, bestaat het beeld dat 

zij positiever staan tegenover het ‘Waddenzee & visserij’ en ‘Cultuurhistorie, geschiedenis & 

authenticiteit’ thema in vergelijking met de andere thema’s. 

 

Volgens de informanten liggen er voor Harlingen nog kansen bij een maritiem thema (CCNWF, 

Gemeente Harlingen, Provincie Friesland) . De informanten stellen dat de ligging aan de Waddenzee 

een sterk punt is van Harlingen, maar dat daar te weinig mee gedaan wordt. Een voorbeeld hiervan is 

dat je nergens in Harlingen verse vis kunt kopen, terwijl er veel visserij is en een vissersvloot. Met de 

ligging aan de Waddenzee kan Harlingen zich onderscheiden: “Je ziet dat Harlingen behoorlijk 

verschilt van de rest van de toegangspoorten, want Harlingen is de enige die langs de Waddenzee 

ligt. Dat geeft toch weer andere bezoekers als andere plaatsen in Friesland” (Provincie Friesland). 

Wat betreft Cultuurhistorie, monumenten & authenticiteit zien informanten grote kansen voor 

Harlingen, door de veelheid aan monumenten waarover de binnenstad beschikt en waarmee je 

mensen kunt trekken (VOH, Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen, Gemeente Harlingen). Hierin 

speelt het behoud van het traditionele karakter een belangrijke rol, de zogenaamde authenticiteit. 

De provincie Friesland, gemeente Harlingen, VOH en de Waddenvereniging stellen dat er meer met 

watersport gedaan zou kunnen worden: “Sneek is bekend van de watersport, om dat ook richting 

Harlingen te trekken, want hier kan je binnen en buiten varen” (Gemeente Harlingen). Hiermee is 

Harlingen in staat haar eigen doelgroep aan te trekken. HWSV stelt wel dat er geen grote toename 

in belangstelling voor de watersport te verwachten valt.  

 

De informanten zien voor Harlingen kansen in de vier thema’s zoals hierboven besproken. De 

(potentiële) bezoekers, hebben een aanwijsbaar mindere voorkeur voor een ‘Maritiem’ of 

‘Watersport’ thema. De visie over wat past bij Harlingen verschilt daarmee tussen de 

experts/belanghebbenden en (potentiële) bezoekers. Binnen alle thema’s geldt dat de 

informanten stellen dat de beleving versterkt zou moeten worden door het hebben van tastbare 

producten, zoals kaarten en boekjes over de Harlingse monumenten of traditionele kleding 

(“Harlinger bontjes”) (Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen). De Waddenvereniging geeft het 

voorbeeld van verrekijkers op de dijk om vogelaars van het natuurgebied erachter te laten 

genieten.  

  

8.6 Functiesynergie en marktruimte 
In deze paragraaf worden een aantal meer of minder concrete opties toegelicht die zijn geanalyseerd 

als potentiële invulling voor het Harlingse waterfront. De resultaten van de expertmeetings zijn erg 

locatiespecifiek en om die reden minder goed te generaliseren naar andere casussen, resultaten van 

de vragenlijst bieden wel een meer generalistisch inzicht. 

 

     
17 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat het verschil significant is, X
2
 = 22,51, p < .001 (tabel XXIV). 
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8.6.1 Functiesynergie 

In het theoretisch kader van deze masterthesis is al eerder gesproken over functiesynergie. Ook uit 

de resultaten van de vragenlijst en expertmeetings wordt het belang van functiesynergie duidelijk. 

Deze resultaten zijn weergegeven in het onderstaande kader. 

 

Kader 4 Functiesynergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kan gesteld worden dat zowel de informanten als de respondenten de voorkeur geven aan een 

functiemix op de waterfrontlocatie. Door de aanwezige voorzieningen in Harlingen zelf, kunnen 

activiteiten van het waterfront en de binnenstad goed gecombineerd worden en kunnen 

waterfront en binnenstad elkaar aanvullen qua uitstraling en thematisering. Welke functiemix 

voor Harlingen optimaal is, kan geconcludeerd worden na analyse van de afzonderlijke resultaten. 

Hierin speelt het verkrijgen van voldoende verzorgingsgebied/marktruimte een grote rol volgens 

de informanten. 

 

8.6.2 Verblijfsrecreatie/accommodatie 

In de vorige paragraaf is al duidelijk geworden dat de jachthavenplaats als overnachtingsmogelijkheid 

geen populaire keuze is voor de respondenten. De grootste voorkeur van respondenten gaat uit 

naar een hotel (n = 37), een appartement (n = 33) of een kampeerterrein of camping (n = 27). Ook 

B&B en een bungalowpark scoren relatief goed (respectievelijk n = 17 en n = 16) (tabel XXXV in de 

bijlagen). Een vaste kampeerplaats of een camperplaats hebben geen voorkeur voor zowel de 

Harlingse als de Volendamse respondenten (beide n = 0).  

 

De informanten hebben verschillende visies op de marktruimte en kansen van (aanvullende) 

hotelaccommodatie in Harlingen. De twee hotelexploitanten met wie gesproken is, denken dat er op 

dit moment genoeg (kwantitatieve) capaciteit is. Hotel Zeezicht speelt in op de ontwikkelingen door 

steeds meer comfort aan te bieden en ’t Heerenlogement stelt dat een nieuw hotel ook bredere  

ontwikkelingen met zich mee kan brengen: “Zoals ik zei is er voldoende hotelcapaciteit op dit 

moment, maar als iemand een nieuw hotel begint en daardoor mensen hierheen haalt. Wie ben ik 

dan om te zeggen we hebben voldoende capaciteit. Zo zal het met meer dingen zijn en ik denk dat 

Respondenten vinden het van relatief groot belang om een functiemix aan te treffen aan het 

waterfront (M = 3,84): dit is het op één na belangrijkste aspect voor de respondenten (tabel XXVI in 

de bijlagen). Als wordt gekeken naar de aspecten die de respondenten belangrijk vinden en waar zij 

de voorkeur aan geven (gebaseerd op voorgaande en volgende paragrafen), lijken er een aantal 

functies en aspecten te zijn die elkaar kunnen versterken en kunnen zorgen voor een aantrekkelijk 

waterfront: horeca aan het water (terras, muziekcafé), het karakteristieke en unieke karakter van 

de stad (Waddenzee, cultuurhistorie), leuke winkels (speciaalzaken en/of markt/bazaar), 

gezelligheid en een wandelroute langs het water (tabel XXI, XXIV, XXV en XXXVI in de bijlagen). Ook 

de informanten spreken over een functiemix en/of een clustering van functies zodat het op elkaar 

aansluit, elkaar kan versterken en zodoende kan zorgen voor voldoende verzorgingsgebied.  

 

Informanten spreken over een bungalowpark, camping, zwembad, bioscoop/filmprogrammering, 

thematische retail (maritiem, nautisch), wellness, terrasjes aan het water en educatieve 

voorzieningen die elkaar allemaal kunnen versterken (CCNWF, gemeente Harlingen, HBD,  

’t Heerenlogement, Hotel Zeezicht, HWSV, Recron). 
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daar weer andere mensen op inspelen en verder ontwikkelen….geef ruimte aan ondernemen”  

(’t Heerenlogement). Deze mening van deze informanten heeft wel een groot subjectief karakter, 

want meer aanbod betekent voor hen meer concurrentie. Voor de gemeente Harlingen geldt dat zij 

kansen zien voor een vijfsterrenhotel, omdat mensen voor deze luxe maar op weinig plekken in 

Nederland terecht kunnen. De informanten zijn het er over eens dat het in ieder geval om een 

unieke locatie moet gaan (Gemeente Harlingen, Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen, Hotel 

Zeezicht).  

 

Een redelijk populaire optie onder de respondenten en waar ook door de informanten over werd 

gesproken, is een bungalowpark (voor het Westerzeedijkgebied). Gezien de omvang van het gebied, 

circa 14 hectare, zou dit programmatisch haalbaar kunnen zijn (minimaal 200 woningen, 15-16 

woningen per hectare) (Dormio). Een aspect wat uit de interviews naar voren kwam is de mate van 

voorzieningen die aanwezig zou moeten zijn in zo`n vakantiepark: “Als Harlingen zelf al een leuk 

centrum heeft, met horecavoorzieningen, dan heeft het weinig zin om hier een park met een groot 

restaurant te gaan bouwen” (Dormio). De ontwikkeling van een bungalowpark wordt gezien als een 

aanvulling op de overnachtingsmogelijkheden voor Harlingen, voornamelijk om ook gezinnen en 

families aan te trekken en seizoensverlenging te bewerkstelligen. Recron en Dormio stellen dat 

meer luxe en comfort ook een opkomende trend zijn en dat recreatiewoningen daar op in kunnen 

spelen, naast de mogelijkheid voor seizoensverlenging. 

 

In het geval van dit onderzoek beschikt Harlingen al over een uitgebreid aanbod aan B&B’s en een 

relatief ruime camping. Een hotel, (hotel)appartementen en een bungalowpark verdienen daarom 

de voorkeur voor deze locatie en passen in de wens voor seizoensverlenging en toenemend 

comfort voor de gast. 

 

8.6.3 Retail 

Uit de resultaten van de vragenlijst is naar voren gekomen dat wat betreft winkelvoorzieningen de 

potentiële bezoeker de grootste voorkeur heeft voor een markt/bazaar (n = 49) en (kleine) 

speciaalzaken (n = 49). Dit geldt zowel voor de Harlingse als de Volendamse respondenten18. Ook 

een overdekt winkelcentrum en luxe winkels scoren redelijk (respectievelijk n = 18 en n = 13) (tabel 

XXXVI in de bijlagen). Ook hebben de respondenten een duidelijke voorkeur voor een markt/braderie 

ten opzichte van een souvenirwinkel (respectievelijk n = 82, n = 4)19. Deze voorkeur is daarnaast het 

sterkst aanwezig bij de Volendamse respondenten20. Wordt de respondent echter gevraagd naar de 

voorkeur voor ‘winkels’ enerzijds en ‘horeca’ of ‘natuur/milieu educatieve voorziening’ anderzijds, 

dan heeft horeca de voorkeur (n = 58, winkels n = 28)21 en is de voorkeur voor ‘natuur/milieu 

educatieve voorziening’ en ‘winkels’ nagenoeg gelijk (respectievelijk n = 41 en n = 45)22.  

 

     
18

 Een Cramer’s V-toets heeft laten zien dat er geen aanwijsbaar verschil is tussen de Harlingse en Volendamse 

respondenten wat betreft hun voorkeur voor winkeltypen (zie tabel XXXVI in de bijlagen).  
19

 Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2 

= 70,74, p < .001 (tabel XXIV). 
20

 Een Cramer’s V-toets laat zien dat er een marginaal significant verschil bestaat tussen de Harlingse en 

Volendamse respondenten, V = .19, p = .08. Dit resultaat is echter zeer indicatief! (tabel XXIV in de bijlagen). 
21

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2 

= 10,47, p < .001 (tabel XXIV). 
22 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit geen significant verschil is, X
2 

= .19, p = .66 (tabel  

XXIV). 
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Voor de respondenten is het redelijk van belang dat men winkels kan bezoeken die men niet overal 

aantreft (M = 3,31), vier andere aspecten vindt de (potentiële) bezoeker belangrijker, zeven andere 

minder belangrijk. Er bestaat een matig verband tussen ‘unieke winkels’ en ‘dicht bij het centrum’23.  

Dit betekent dat respondenten die een groot belang hebben toegekend aan unieke winkels, ook 

hoog scoren op het aspect ‘dicht bij het centrum’ (en omgekeerd).  

 

De experts op het gebied van retail (HBD en HOV) stellen dat de marktruimte voor retail aan het 

waterfront redelijk beperkt is: er is al leegstand in de binnenstad en ze vrezen een teloorgang van 

het centrum. Het huidige verzorgingsgebied is vrij lokaal, recreatief winkelen als vorm van 

vrijetijdsbesteding neemt af en ⅓ tot ⅕ van het winkelvloeroppervlak verdwijnt de komende tien jaar 

(HBD). HBD en HOV stellen dat er een strategie voor retail bepaald moet worden: “Dus meer 

detailhandel aan het water? Ja, ik denk dat dat het centrumpje gaat leegtrekken, dan heb je 

misschien wel nieuwbouwcomplexjes aan het water en die zullen misschien wel wat gaan doen, maar 

het historische hart is dood. Het is of het één of het ander, helaas” (HBD). De gemeente Harlingen, de 

VOH, KHN en de HWSV spreken ook over maritieme en nautisch gerelateerde retail (maritiem 

thema). De VOH merkt echter op dat dergelijk bedrijven net allemaal zijn verhuisd naar de rand van 

de stad. Ook het concept van een Factory Outlet Center, zoals in Lelystad, wordt niet haalbaar geacht 

voor Harlingen: “Het bevolkingsdraagvlak is toch te dun om zoiets levensvatbaar te krijgen. Dan heb 

ik het nog niet eens over de uithollende werking die het kan hebben op gebieden eromheen” (HBD).  

 

Deze resultaten versterken het beeld dat respondenten en informanten het niet eens zijn over de 

gewenstheid van een maritiem thema: informanten geven de voorkeur aan maritieme retail, 

(potentiële) bezoekers niet. Een markt of bazaar heeft wel een duidelijke voorkeur voor de 

(potentiële) bezoekers. Ook hebben de respondenten een duidelijkere voorkeur voor horeca dan 

voor retail. Retail aan het waterfront is in Harlingen alleen kansrijk als een duidelijke keuze wordt 

gemaakt om een aantal zijstraten van de binnenstad te laten vervallen en retail ook geen 

hoofdonderdeel of publiekstrekker te laten zijn.  

 

8.6.4 Horeca 

Uit de voorgaande paragraaf werd al duidelijk dat horeca de voorkeur heeft bij de respondenten van  

de vragenlijst (ten opzichte van winkels en kunst/cultuur). Deze verschillen zijn zeer aannemelijk24, 25.  

Wat betreft de vorm van horeca geven meer respondenten de voorkeur aan een muziekcafé 

(n = 60) dan aan een toprestaurant (n = 26)26. Ook werd ‘horeca aan het water’ een aantal keer 

genoemd als een aspect dat men mooi vindt aan een waterfrontlocatie (de ruimtelijke kwaliteit)  

(n = 5). De voorkeur voor horeca aan het waterfront ten opzichte van kunst/cultuur is nog sterker bij  

de Volendamse respondenten27. Ook staat horeca in de top vijf van positieve aspecten van Harlingen. 

KHN stelt dat Harlingen op dit moment voldoende cafés/horeca heeft en dat er de afgelopen jaren 

alleen maar meer is bijgekomen, terwijl het horecabezoek afneemt. HBD stelt dat voor de horeca  

  
23

 Pearson’s correlatiematrix heeft laten zien dat er een matig verband bestaat, r = .50, p < .001 (tabel XXVII). 
24, 25

 Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2 

= 10,47, p < .001 (horeca - 

winkels), X
2 

= 31,44, p < .001 (horeca - kunst/cultuur) (tabel XXIV). 
26 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2 

= 13,44, p < .001 (tabel XXIV).  
27 

Een Cramer’s V-toets toont aan dat dit verschil marginaal significant is, V = .18, p = .09 (tabel XXIV). Dit kan 

ook te maken hebben met het feit dat Volendamse respondenten zijn aangesproken in horecagelegenheden. 
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eenzelfde strategie zal gelden als voor de retail, waarbij je horeca aan het waterfront moet 

ontwikkelen, maar dat dit ten koste zal gaan van de binnenstad. Recron vult dit argument aan met 

de stelling dat horeca belangrijk is voor een aantrekkelijke boulevard langs het water. De 

informanten zien een restaurant of tweede strandpaviljoen als meest kansrijke opties voor 

Harlingen, waarbij binnen beide opties gebruik gemaakt kan worden van unieke en karakteristieke 

elementen zoals een paviljoen aan het Wad. 

 

Respondenten vinden horeca aan het waterfront een belangrijk element. Deze mening wordt 

gedeeld door de informanten, maar dit betekent wel dat dit ten koste zal gaan van de binnenstad. 

Bezoekers zien liever een muziekcafé, maar experts eerder een restaurant. Een strandpaviljoen aan 

het Wad (‘horeca aan het water’ gekoppeld aan ‘unieke, karakteristieke elementen’) zou voor 

beide partijen het waterfront een meerwaarde kunnen geven.  

 

8.6.5 Dagattracties 

De bevindingen binnen de (overige) attracties of bezienswaardigheden hebben laten zien dat voor 

een waterfrontlocatie als Harlingen de natuurlijke, groene uitstraling de voorkeur heeft. De 

respondenten van de vragenlijst geven de voorkeur aan een openbaar park (n = 64) ten opzichte van 

overdekte kindervoorzieningen (n = 22)28. Ook lijken meer Harlingse dan Volendamse respondenten 

een voorkeur te hebben voor een openbaar park29. Volendamse respondenten lijken echter wel een 

iets groter belang te hechten aan het gratis gebruik maken van een openbaar park en/of 

speelvoorzieningen dan Harlingse respondenten, maar dit is een erg interpretatieve uitkomst30. 

Daarnaast geven de respondenten de voorkeur aan natuur (n = 63) ten opzichte van gebouwde 

voorzieningen (n = 23)31 (tabel XXIV in de bijlagen). Ook bestaat er nog een klein verschil tussen 

Harlingse respondenten die vaker een voorkeur hebben voor ‘natuur’ dan de Volendamse 

respondenten32, 33. Een aanvulling op het argument voor de voorkeur voor een natuurlijk uitziend 

waterfront is de sterkere voorkeur voor een strand in plaats van voor watersport (zie § 8.5) en het 

grote belang dat wordt gehecht aan ‘aantrekkelijke wandelroutes langs het water’ (M = 3,92) (tabel 

XXV in de bijlagen). Dit is voornamelijk het geval bij gezinnen of alleenstaanden met kinderen34. 

Ten slotte wijzen de uitkomsten in de richting dat meer Harlingse respondenten de voorkeur geven 

aan een ‘natuur/milieu educatieve voorziening’ en dat meer Volendamse respondenten de voorkeur  

geven aan ‘winkels’ (tabel XXIV in de bijlagen)33, 35. 

 

De respondenten van de vragenlijst lijken geen  bovengemiddeld belang te hechten aan het hebben  

     

28 
Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X

2 
= 20,51, p < .001 (tabel XXIV). 

29 
Een Cramer’s V-toets toont aan dat dit verschil significant is, V = .26, p < .05 (tabel XXIV in de bijlagen).

 

30 
Een ANOVA heeft laten zien dat dit verschil in gemiddelden marginaal significant is, F(1,84) = 3,18, p =.08. 

Door de relatief grote p-waarde (> .05) is dit een zeer indicatieve uitkomst! (tabel XXIX in de bijlagen). 
31

 Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2
 = 18,61, p < .001 (tabel XXIV). 

32
 Een Cramer’s V-toets toont aan dat verschil significant is, V = .23, p < .05 (tabel XXIV).  

33
 Hierbij dient wel in acht te worden genomen dat de Harlingse respondenten gezien kunnen worden als 

natuur- en strandliefhebbers’, daar zij allen op weg waren of terug kwamen van de Waddeneilanden. Dit kan 

de uitkomsten beïnvloed hebben.  
34 

Een ANOVA met als variabelen gezinssamenstelling en ‘een aantrekkelijke wandelroute langs de waterkant’ 

leverde een significant resultaat op, F(5,80) = 2,67  p < .05 (tabel XXX in de bijlagen).  
35

 Een Cramer’s V-toets toont aan dat verschil significant is, V = .20, p = .07 (tabel XXIV). 
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van een slechtweervoorziening (M = 3,19): zes aspecten scoren hoger en vijf aspecten lager (tabel 

XXV in de bijlagen). Aanvullend heerst het beeld dat Volendamse respondenten het belangrijker 

vinden om te beschikken over een slechtweervoorziening dan de Harlingse respondenten36. Ten 

slotte is wellness in het opzicht van de respondenten kansrijk, omdat zij aangeven een duidelijke 

voorkeur te hebben voor ‘ontspanning/ ontsnapping’ (n = 71) ten opzichte van het ‘actief bezig zijn 

met sport’ (n = 15)37. 

 

De gesprekken met de informanten bevestigen grotendeels de bevindingen uit de vragenlijst. De 

informanten stellen dat zij het belangrijk vinden dat het gebied openbaar toegankelijk is (Gemeente 

Harlingen, HWSV) en dat het huidige strand verbeterd wordt (Gemeente Harlingen, HWSV, Provincie 

Friesland). Deze informanten stellen dat een aantrekkelijk strand en daaraan gerelateerde 

voorzieningen zowel toeristen als lokale bezoekers trekt. Voorbeelden die worden genoemd zijn 

catamaranbootjes vanaf het strand (HWSV) of tijdelijke voorzieningen als een wip-kip om in elk geval 

meer mensen te trekken (Gemeente Harlingen). De Werkgroep Stadshistorie & Stadgidsen stelt dat 

de vernieuwde keermuur al een mooi begin is voor een aantrekkelijke wandelroute met uitzicht op 

het water. Ook zij onderkent hiermee de aantrekkingskracht van wandelroutes langs het water.  

 

De informanten ondersteunen het idee van een slechtweervoorziening. Concrete voorbeelden die 

worden aangedragen zijn: WaddenDoe centrum (Gemeente Harlingen, Hotel Zeezicht), bioscoop 

(HWSV, ’t Heerenlogement), zwembad (HOV, Waddenvereniging), casino (KHN) en wellness 

(Recron). Over het WaddenDoe centrum zijn de meningen echter verdeeld. De VOH en 

Waddenvereniging stellen dat een informatiecentrum met betrekking tot de Wadden eigenlijk niet 

haalbaar is: “Er is niet genoeg markt voor deze locaties. Sterker nog, ik denk dat als je nu iets gaat 

bouwen en het er neerzet, heb je nog niks” (Waddenvereniging). Een andere invalshoek van een 

Waddengerelateerde ontwikkeling welke kansrijker lijkt volgens de informanten en Harlingse 

bevolking, is een zeehondencrèche (VOH, Gemeente Harlingen, Waddenvereniging). Ten slotte 

bestaat er volgens Recron nog marktruimte binnen het wellness concept, maar een onderscheidend 

product is hier wel van belang: “Ik denk dat als je echt een onderscheidend product maakt en ook als 

wellnesscenter, dat je daarvoor voldoende markt hebt”.  

 

De resultaten van de vragenlijst hebben laten zien dat voornamelijk de Harlingse respondenten de 

voorkeur hebben voor een natuurlijk uitziend, openbaar waterfront, waar men kan wandelen, 

gebruik kan maken van het strand, iets kan leren over de natuur en kan ontspannen. De sterkere 

voorkeur voor ‘natuur’ van Harlingse respondenten kan wel deels te wijten zijn aan de  

samenstelling van de onderzoeksgroep (zie voetnoot33), maar toch kan de sterkere relatie met de 

unieke natuur van Harlingen een kans zijn. Ook de informanten spreken over openbare 

toegankelijkheid (bijvoorbeeld een openbaar park), strand en beleving van het water door 

wandelroutes. Dit laat zien dat informanten veel kansen zien in de belangrijkste aspecten van de 

ruimtelijke kwaliteit. Zij hebben geen duidelijke overtuiging over de echte voorzieningen, maar 

     
36 

Een ANOVA met de variabelen ‘plaats van de vragenlijst’ en ‘de beschikking hebben over een 

slechtweervoorziening’ laat zien dat dit verschil tussen de Volendamse en Harlingse respondenten significant is, 

F(1,84) = 4,54, p < .05 (tabel XXIX in de bijlagen). De uitkomsten kunnen beïnvloed zijn door het feit dat de 

Volendamse onderzoeksgroep meer gezinnen/alleenstaanden met kinderen omvat, welke eerder behoefte 

kunnen hebben aan een overdekte (slechtweer)voorziening.  
37 

Een Chi-square goodness of fit-toets toont aan dat dit verschil significant is, X
2 

= 36,47, p < .001 (tabel XXIV). 
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meer over wat het waterfront uit moet stralen. Wellness, een aantrekkelijk strand, wandelroutes 

langs het water, een zwembad en bioscoop zouden de wensen van respondenten en informanten 

samen kunnen brengen. 

 

8.6.6 Zakelijke markt 

De informanten stellen dat de huidige zakelijke markt in Harlingen qua omvang beperkt is.  De 

gemeente Harlingen ziet het zakelijke verkeer graag toenemen en stelt dat een unieke locatie 

(hogere segment) kan zorgen voor het aantrekken van meer zakelijke gasten en bedrijven, ook uit 

andere delen van de provincie en het land. CCNWF is sceptischer en stipt aan ook te kijken naar de 

ontwikkelingen in de toekomst en in de regio, zoals het WTC in Leeuwarden. 

 

Het ‘unieke aspect’ overheerst binnen de visies over de verschillende voorzieningen. Waar de 

markruimte krap lijkt te zijn, moet een uniek aanbod voldoende bezoekers kunnen trekken. Hierbij 

kunnen de eerder genoemde thema’s een rol spelen. Voor het Harlingse waterfront lijkt 

voornamelijk een zo natuurlijk mogelijke uitstraling van belang te zijn. De functiemix die op basis 

van de voorkeuren van de informanten en respondenten het best bij Harlingen zou passen, zou 

zich moeten richten op wandelroutes langs het water, strand, openbare toegankelijkheid (een 

park) enerzijds en horeca aan het water (terras, muziekcafé), bungalowpark/appartementen, 

laagdrempelige retail (bazaar), wellness, slechtweervoorziening (bioscoop, zwembad) en 

natuureducatie (zeedieren, Waddenzee) anderzijds. 

 

8.7 Draagvlak Harlingse bevolking 
Een groot deel van de informanten is naast vertegenwoordiger van een vereniging of organisatie ook 

gewoon inwoner van Harlingen. Het gaat hier om acht informanten die daarmee ook deel uit maken 

van de lokale, Harlingse bevolking. Zij hebben tijdens de expertmeetings in veel gevallen ook hun 

persoonlijke visie geuit. Deze persoonlijke visie is dan ook uit de ‘bedrijfsmatige visie’ gefilterd.  

 

8.7.1 Entrepreneurship en werkgelegenheid lokale ondernemers 

Het draagvlak voor ontwikkelingsplannen kan vergroot worden door te zorgen voor een 

positieve ontwikkeling richting de werkgelegenheid en ondersteuning en begeleiding van 

initiatieven vanuit de Harlingse bevolking (CCNWF, Provincie Friesland, Hotel Zeezicht): “Ik denk dat 

de ondernemers hier zelf heel veel met de stad zelf hebben en ook heel veel willen doen voor de stad, 

alleen dat wordt op een bepaalde manier weer tegengewerkt” (Hotel Zeezicht). Ook de verplaatsing 

van ondernemers van de binnenstad naar het waterfront zou beter gefaciliteerd en (financieel) 

gestimuleerd moeten worden (KHN). 

 

8.7.2 Toegankelijkheid & wandelroutes 

Voor de Harlingers is het belangrijk om openbare toegang tot het waterfront te hebben en dat men 

langs aantrekkelijke routes kan genieten van deze locatie: “Op zondag is het echt een looproute, 

over de kade langs de pier. Dat is heel bijzonder, maar dat trekt enorm [...] Tuurlijk, dat moet 

toegankelijk blijven, ook al is het misschien straks een luxe marina” (Gemeente Harlingen). 

 

8.7.3 Winkelvoorzieningen 

Harlingers lijken minder positief te zijn over een toevoeging van winkels aan het waterfront, 
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doordat zij weten dat de lokale ondernemers het al zwaar hebben: “Gezien de tijd zie ik geen kans 

voor winkels.*…+ De winkeliers hier hebben het al moeilijk genoeg” (Werkgroep Stadsgidsen & 

Stadshistorie). Hierbij is het voornamelijk van belang te voorkomen dat winkels en winkelsteden op 

elkaar gaan lijken: unieke, onderscheidende winkels van wat al aanwezig is, zou het draagvlak onder 

de Harlingers kunnen vergroten (HBD). 

 

8.7.4 Strand 

Daarnaast geeft de gemeente Harlingen aan dat Harlingse ondernemers het strand graag tot 

ontwikkeling zien komen. De reden hierachter is dat zowel de Harlingers als de toeristen hier profijt  

van hebben, waarbij een Waddenvereniging stelt dat dit misschien nog wel belangrijker is voor de 

eerste categorie (Harlingers), omdat toeristen toch nog liever naar de stranden van de eilanden gaan. 

 

8.7.5 WaddenDoe centrum/zeehondencrèche & slechtweervoorziening 

De zeehondencrèche is een voorziening die veel genoemd werd als een goed initiatief, iets dat de 

Harlinger graag ziet in zijn/haar stad. VOH stelt dat het draagvlak voor een WaddenDoe centrum er 

niet is, voornamelijk om het feit dat men het niet zitten iets aan te bieden over de Wadden wat nog 

niet op de Waddeneilanden is en dit ook niet voldoende is om te fungeren als trekker. KHN stelt: “Wij 

hebben hier al genoeg museums in Friesland…het moet een trekker zijn”. 

 

Harlingers staan volgens de gemeente Harlingen wel positief tegenover een WaddenDoe centrum, 

maar voornamelijk met als doel een slechtweervoorziening en niet zozeer om de invulling als 

WaddenDoe centrum (Gemeente Harlingen). Een slechtweervoorziening is voor de Harlingers, 

waaronder ondernemers, van belang om seizoensverlenging te bewerkstelligen (KHN). Thematisch 

gezien lijkt het haven- en maritiem gerelateerde draagvlak te hebben, ook onder Harlingse 

ondernemers: “Ik denk dat Harlingers heel erg traditioneel denken en dat zou je misschien verder 

moeten uitbouwen, activiteiten…bijvoorbeeld veel meer omheen bouwen om de sloepenrace”  

(’t Heerenlogement). Dit betekent tegelijkertijd dat dit thema ook passend zou zijn bij de identiteit 

die de Harlingse bevolking wil uitstralen. 

 

Gezien vanuit de Harlingse bevolking en de informanten lijkt het maritieme thema nog steeds 

kansrijker dan vanuit de visie van bezoekers. Dit benadrukt het verschil in visie tussen bezoekers 

enerzijds en experts en lokale bevolking anderzijds. De beleving van het water door een 

aantrekkelijke wandelroute en openbare toegankelijkheid (openbaar groen, een park) wordt zowel 

door Harlingers, (potentiële) bezoekers als experts als belangrijk ervaren. Hetzelfde geldt voor een 

aantrekkelijk strand. Echter hechten de Harlingse bevolking en de experts meer belang aan een 

slechtweervoorzieningen dan de (potentiële) bezoekers. Wat draagvlak heeft onder de lokale 

bevolking en/of experts, heeft niet altijd voorkeur voor de (potentiële) bezoeker en andersom. 
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DEEL 2 HET PROCES 
 

De resultaten van dit tweede deel, welke het proces van herontwikkeling toelicht, zijn enkel 

gebaseerd op interviewresultaten. In sommige gevallen zijn deze interviewresultaten vergeleken met 

resultaten uit het eerste deel of eerdere gesprekken vanuit Boiten (participerende waarneming) om 

het argument te versterken, maar er is respondenten van de vragenlijst niets gevraagd over de 

procesmatige verloop van een waterfrontherontwikkeling. 

 

8.8 Rol van de gemeente: nu en in de toekomst? 
De informanten hebben verschillende visies over de rol van de gemeente in de 

waterfrontherontwikkeling. Voor de provincie geldt dat zij de initieerder is vanuit het Friese 

Merenproject en de gemeente Harlingen in die hoedanigheid wil assisteren met kennis en subsidies. 

De gemeente Harlingen moet het masterplan vaststellen (Provincie Friesland). Een volgende stap is 

dan om te komen met uitwerkingplannen per deelgebied. Provincie Friesland stelt hierover: “Er zijn 

heel veel losse plannetjes geweest. Elk plan op zich is misschien best leuk en aardig, maar ons idee is: 

als je eerst je visie ontwikkelt dan kun je veel beter beoordelen of het losse initiatief wel past in het 

geheel” (Provincie Friesland). De voorkeur gaat dus uit naar een integrale benadering met 

deelprojecten, in plaats van ‘postzegelplannetjes’.  

 

Onder de informanten heerst het beeld dat de gemeente Harlingen hiervan de trekker zou moeten 

zijn (Provincie Friesland, KHN, Recron, HWSV, VOH, Waddenvereniging). Voornamelijk om het feit 

dat het in economisch zwaardere tijden lastiger is om marktinitiatieven op gang te krijgen: “Ik denk 

wel dat het zo is dat als je als stad wat wil in deze tijd en kennelijk komt het niet uit de markt, dan 

denk ik toch dat je dat als gemeente zelf maar moet initiëren. Je kunt wel wachten, wachten, 

wachten, maar dan gebeurt er niks” (VOH). De provincie Friesland is van mening dat de gemeente 

Harlingen niet verantwoordelijk is voor de uitvoering en exploitatie, maar wel investeringen moet 

doen. Ook KHN, Recron, HWSV en VOH vinden het belangrijk is dat de gemeente Harlingen 

investeringen doet in de herontwikkeling en daarvoor haar eigen middelen gebruikt. Eerder is al 

duidelijk geworden dat de enkele informanten (CCNWF, Provincie Friesland, Hotel Zeezicht) vinden 

dat de gemeente Harlingen betere ondersteuning voor (lokale) marktinitiatieven moet bieden. 

 

Het masterplan waar de provincie Friesland op doelt, is vastgesteld door de raad in Harlingen (zie: 

Gemeente Harlingen, 2011a). De gemeente Harlingen ziet ook het belang in van de uitwerking van dit 

masterplan tot uitwerkingsplannen voor de vier deelgebieden en wil daarmee aan de slag (Gemeente 

Harlingen). De gemeente Harlingen stelt echter: “We gaan het zelf niet trekken, we hebben echt wel 

hulp nodig daarbij” (Gemeente Harlingen). Wat betreft financiering verwacht de gemeente een 

bijdrage van ⅔ van de provincie, waarbij zij zelf nog ⅓ moeten financieren (Laernoes, 2011b). Op dit 

moment heerst er bestuurlijke problematiek in Harlingen en daardoor wordt het ook bemoeilijkt om 

tot een succesvolle waterfrontherontwikkeling te komen: “Er is geen eenheid die samen de stad 

bestuurt, maar voortdurend tegen elkaar zit te strijden. Dat is allemaal heel lastig” (VOH). Door de 

interne verdeeldheid ontbreekt een heldere economische ontwikkelingsrichting: enerzijds ligt de 

nadruk op industrie, anderzijds wil men iets met toerisme (Waddenvereniging). Dit gaat slecht 

samen, omdat de uitstraling van een industriële stad (waar je Harlingen binnenrijdt) afbreuk doet 

aan de beeldvorming van toeristen. De aandacht zou meer gericht moeten worden op toerisme en 
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recreatie, omdat deze van grotere economische betekenis kan zijn (Provincie Friesland). 

 

Het initiatief van de herontwikkeling zou volgens veel informanten (CCNWF, Provincie Friesland, 

KHN, Recron, HWSV, VOH) bij de gemeente Harlingen moeten liggen, maar door de bestuurlijke 

problematiek is dit tot op heden niet opgepakt. De gemeente Harlingen moet volgens KHN, 

Recron, HWSV, VOH en de Provincie Friesland marktinitiatieven ondersteunen, maar ook zelf 

investeringen doen om marktinitiatieven aan te wakkeren. De gemeente Harlingen wil de kar 

echter niet zelf trekken en ook slechts beperkte investeringen doen uit eigen middelen. Alle 

informanten zijn het er wel over eens dat de gemeente Harlingen de uitwerkingsplannen moet 

maken (of uitbesteden) om een integrale visie te ontwikkelen. 

 

8.9 Institutionele en actorintegratie 
De gemeente Harlingen en de provincie Friesland zijn het niet op alle punten met elkaar eens, 

waardoor de herontwikkeling ook wordt vertraagd. Dit kan gesteld worden als een tekortkoming 

binnen de institutionele integratie (zie hoofdstuk drie). Een concreet voorbeeld is de breedte van de 

vrijwaringszone (het gebied dat niet bebouwd mag worden) langs de zeedijk. In de loop van de tijd is 

dit wel verbeterd en hebben gemeente en provincie dit samen opgepakt om te lobbyen bij het 

Wetterskip (Gemeente Harlingen). De provincie Friesland geeft daarnaast ook haar visie hoe 

volgens haar het proces eruit zou moeten komen te zien: “Er zijn allemaal ideeën, als je die ideeën 

samen met de SWOT-analyse, samen met allerlei bewonersideeën en ondernemersideeën bij elkaar 

brengt en daarbij de bouwstenen in je achterhoofd hebt, dan ontstaat er een plan wat aardig goed 

moet worden. Dat is onze systematiek” (Provincie Friesland). Zo biedt de provincie richtlijnen voor de 

gemeente Harlingen om haar proces vorm te geven, waaruit duidelijk wordt dat actorintegratie ook 

een belangrijk element vormt in de hoedanigheid van bewoners- en ondernemersideeën. Ook 

Laernoes (2011b) spreekt vanuit de gemeente Harlingen over een open planproces en vergaande 

burgerparticipatie. 

 

Wat betreft samenwerkingsvorm of procesorganisatie stellen de informanten dat zij graag ruimte 

zien voor lokale initiatieven, maar dat lokale betrokkenen het niet alleen kunnen in verband met 

de omvang van het project. Een soort ‘club’ wordt voorgesteld: “In samenspraak met bijvoorbeeld 

ontwikkelaars, het begeleiden van het proces. Je zou een soortement van club moeten maken met 

een directie en werkmaatschappijen waar iedereen aan bijdraagt en in samenwerkt. En de bedrijven 

die dan mee gaan doen, die moeten daar ieder voor zich geld in steken” (HWSV). KHN stelt dat er 

vanuit lokale verenigingen en ondernemers geen verwachting mag zijn van een grote financiële 

inbreng: “Vanuit de Harlinger ondernemers wordt het niks. Ik wil niet negatief zijn, het zou mooi zijn 

als het vanuit hen kwam, maar die hebben al moeite genoeg om hun eigen broek op te houden” 

(KHN). Een ander essentieel element is een ‘sleutelpersoon of -personen’: “Laat ik het zo zeggen dat 

Harlingen nog niet heeft laten zien dat daar een club mensen zit die het zou kunnen gaan trekken” 

(HBD). Het vertrouwen in ‘de mensen’ is er op dit moment nog niet: een ‘kritische succesfactor’ 

ontbreekt. 

 

De informanten zijn het er over eens dat het belangrijk is Harlingse ondernemers en bewoners te 

betrekken bij de planvorming (Gemeente Harlingen, Hotel Zeezicht, HWSV, Provincie Friesland, 

KHN). Actorintegratie lijkt hiermee een belangrijk element van het proces te zijn. De institutionele 

integratie lijkt minder overtuigend: de afstemming tussen Rijk, provincie, waterschap en gemeente 
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over de vrijwaringszone is nog niet bereikt. Deze niet optimale institutionele integratie heeft zijn 

weerslag op de snelheid en eenvoud van het proces en lijkt daarmee ook een belangrijke 

voorwaarde te zijn voor de optimale ontwikkelingsstrategie.  

 

8.10 Praktische en operationele voorwaarden 
Ten slotte benoemen de informanten nog een aantal praktische en operationele voorwaarden die 

ervoor moeten zorgen dat er sprake kan zijn van een succesvolle waterfrontherontwikkeling in 

Harlingen: fasering, grondeigendom, technische haalbaarheid en goede exploitatie/beheer (lange 

termijn visie).  

 

“Als je ook gefaseerd invoert, kun je ook nog de plannen bijstellen als blijkt dat ergens minder 

behoefte aan is” (Gemeente Harlingen). Dit betekent vanuit de gemeente het bieden van meer 

flexibiliteit, zodat ook later in het proces plannen aangepast kunnen worden naar marktvraag. De 

gemeente Harlingen heeft ook toegelicht dat het masterplan een visie is en dat deze nog niet 

definitief vastligt. Zij wil daarmee de ruimte geven voor initiatieven vanuit de markt (Gemeente 

Harlingen). De Waddenvereniging stelt dat je dan ook verschillende scenario’s kunt meenemen in je 

planvorming. 

 

Wat betreft het grondeigendom en het verkrijgen van de grond geeft de gemeente aan dat zij relatief 

gunstig zitten (in vergelijking met gebruikelijke herontwikkelingen). Wel lopen er nog 

onderhandelingen, waardoor de procedures wat vertraagd worden (Gemeente Harlingen). Zolang er 

echter geen uitwerkingsplannen zijn, heeft dit weinig invloed op de procesgang. Op de 

eigendomskaart in de bijlage (bijbehorend bij hoofdstuk zeven) was al te zien dat een groot deel van 

de grond in het plangebied in handen is van de gemeente. 

 

Ook de technische haalbaarheid speelt een grote rol. Dit kan duidelijk worden gemaakt aan de hand 

van een voorbeeld voor de pier in de Waddenzee om het strand aantrekkelijker te maken: “Maar het 

is maar even de vraag is het allemaal haalbaar in die hoek, want het blijft toch de Waddenzee en 

niets is zo dynamisch als de Waddenzee. Je kunt er allerlei berekeningen op los laten en uiteindelijk 

zal de conclusie a zijn terwijl in de toekomst blijkt dat het b is” (Gemeente Harlingen). Dit heeft ook 

zijn weerslag op de kosten van de plan-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. 

 

Een belangrijke voorwaarde lijkt flexibiliteit te zijn. Hierdoor kunnen plannen gefaseerd 

ontwikkeld worden en kunnen er ook verschillende scenario’s geschetst worden, wat het voor 

marktpartijen aantrekkelijker maakt in te stappen. Ook de technische haalbaarheid van 

bijvoorbeeld de pier op het strand moet op elk moment weer getest kunnen worden en hier moet 

bij verandering ook flexibel op ingespeeld kunnen worden. 

 

8.11 Financiering 

De informanten stellen dat wat betreft financiering, idealiter dit een combinatie zou moeten zijn van 

publieke en private investeringen (CCNWF, Hotel Zeezicht, HOV, KHN, Provincie Friesland). De 

provincie Friesland stelt dat de gemeente Harlingen een flink deel van de investeringen zelf zal 

moeten doen, volgens de gemeente wordt echter ⅔ van de financiering gedragen door provinciale 

subsidies (Laernoes, 2011b). Bij de gemeente Harlingen heerst dan ook niet het beeld dat zij veel 



 

102 
 

zullen investeren in de herontwikkeling van het plangebied: “Wij laten de financiering en dergelijke 

over aan exploitanten, eigen investeringen van ondernemers, het wordt een beetje té als de 

gemeente dat allemaal op zich zou moeten nemen” (Gemeente Harlingen). Het kritieke punt van het 

niet tot uitvoering brengen van alle voorgaande plannen, is het gebrek aan geld: de gemeente 

wil/kan niet investeren en de ontwikkelaar/investeerder ziet geen potentie in de plannen (Gemeente 

Harlingen, VOH, Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen). De gemeente stipt hier het belang aan van 

een eerste attractie die moet dienen als katalysator voor de rest: “Het is een beetje vraag en 

aanbod. Als er meer bezoekers zijn, is er meer vraag. Dan kan je ook dit makkelijker gaan realiseren. 

Er zijn ook meer partijen geïnteresseerd, van hé er is publiek, maar nu moet de attractie er nog 

komen” (Gemeente Harlingen).  

 

Een ander aspect dat de financierbaarheid van voorzieningen aan het waterfront beïnvloedt, is het 

beperkte verzorgingsgebied van Harlingen. Dit verzorgingsgebied is nu lokaal en moet op de één of 

andere manier groter worden. De VOH en provincie Friesland stellen dat het verstandiger is met een 

voorziening te komen waar mensen vaker heen moeten en waar herhalingsbezoek gebruikelijk is. 

Dan hoeft het geen grote attractie te zijn, waar je veel bezoekers voor nodig hebt, maar komen 

mensen vaker terug: “Eén of ander mega-attractiepark ziet men hier helemaal niet zitten, omdat dat 

veel te groot is voor Friesland *…+” (Provincie Friesland). Ook de (potentiële) bezoekers van het 

Harlingse waterfront lijken een duidelijke voorkeur te hebben voor een natuurlijke uitstraling in 

plaats van gebouwde (‘megalomane’) voorzieningen. Dit ondersteunt het argument om geen grote 

attractie te ontwikkelen. 

 

Het meest kritieke punt lijkt de visie van de gemeente Harlingen te zijn op de investeringen in het 

plangebied. In tegenstelling tot de andere partijen is de gemeente Harlingen niet van mening veel 

investeringen te hoeven doen. Het vergroten van het verzorgingsgebied wordt wel door alle 

informanten als een belangrijke factor voor succes gezien. Uit de resultaten van de vragenlijst en 

de interviews lijkt het beeld te bestaan dat grote megalomane attracties niet de voorkeur hebben, 

maar er wel een katalysator nodig om meer mensen te trekken en verdere investeringen aan te 

moedigen. 

 

8.12 Imago en promotie 
De ‘gezelligheid/sfeer’ zijn belangrijke aspecten van het positieve imago van Harlingen (zie tabel XXI 

in de bijlagen). Uit de vragenlijst blijkt dat respondenten in veel gevallen geen specifieke reden 

hebben waarom ze niet voor Harlingen kiezen, veelal gewoon omdat men er nog nooit aan gedacht 

heeft (n = 15), onwetend is dat er iets te doen is (n = 4) of het is er gewoon nog niet van gekomen  

(n = 10) (tabel XXII in de bijlagen). Dit betekent wel dat hierdoor andere locaties die wel bekend zijn 

bij de bezoeker/toerist voorkeur krijgen, bijvoorbeeld Volendam of Terschelling. Andere (negatieve) 

aspecten die genoemd worden door de respondenten zijn: de onaantrekkelijkheid van het 

winkelaanbod, de onaantrekkelijkheid van de stad (en de haven) en de ligging bij het water (waar te 

weinig mee gedaan wordt).  

 

Door te komen met een optimale ontwikkelingsstrategie geleid door de resultaten van de eerdere 

paragrafen, kan bewust worden nagedacht over bovenstaande negatieve aspecten. Hierdoor kan 

het toeristische imago van Harlingen worden verbeterd en gebruikt worden voor 

promotiedoeleinden. Dat de (potentiële) bezoeker nog nooit aan Harlingen gedacht heeft of niet 
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weet wat er te doen, kan verbeterd worden met promotie waarin de unieke en karakteristieke 

aspecten van Harlingen naar voren worden gebracht, zoals de monumenten of de ligging bij de 

Waddenzee (zie eerdere paragrafen).  

 

8.13 Tussenconclusie 
De onderzoeksdoelgroep van het Harlingse en Volendamse waterfront lijkt verschillend te zijn 

gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst, voornamelijk wat betreft herkomst, 

gezinssamenstelling en leeftijdscategorieën. Door je in Harlingen ook op een andere doelgroep te 

richten dan in Volendam, kan Harlingen zich profileren met haar eigen identiteit en imago. Deze 

‘eigen identiteit’ omvat verschillende aspecten. Vooral de sleutelwoorden ‘uniek, karakteristiek en 

passend bij de bestaande stad’ zijn binnen de resultaten veelvuldig naar voren gekomen en zouden 

de basis moeten vormen van de ontwikkelingsstrategie. Het voordeel van Harlingen is dat zij ook een 

aantal ‘unieke’ eigenschappen beschikt: ligging aan de Waddenzee, zoute haven en veel 

monumenten in de binnenstad. De ontwikkeling moet passen bij Harlingen en daarmee gerelateerd 

zijn aan de bestaande stad.  

 

De haven, het uitzicht, het water/de zee, het strand, natuur, lucht en ruimte zijn genoemd als 

aspecten van de ruimtelijke kwaliteit van een waterfront. Voor Harlingen liggen de kansen bij deze 

elementen die bijdragen aan een natuurlijke uitstraling. Voornamelijk een functiemix en het 

aantrekken van verschillende doelgroepen is de essentie.  

 

Door rekening te houden met de aspecten die wel of geen draagvlak hebben onder de lokale 

bevolking, wordt de actorintegratie vergroot. De ‘club’ zoals gesteld door HWSV lijkt dan ook een 

succesvolle samenwerkingsvorm om te komen tot de ruimtelijke kwaliteit van een waterfront: een 

samenwerking tussen bewoners, ondernemers, overheid (gemeente en provincie), investeerders en 

ontwikkelaars in verschillende werkmaatschappijen, waarin iedereen zijn (financiële) bijdrage levert.  

 

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek in meer detail toegelicht en 

wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en deelvragen van deze masterthesis. 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

Het vorige hoofdstuk heeft de resultaten van het empirisch onderzoek laten zien en de eerste 

conclusies getrokken. Het doel van dit hoofdstuk is de empirische data te koppelen aan de 

bevindingen uit de literatuur en hiermee de succesvoorwaarden voor een optimale 

ontwikkelingsstrategie van een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad te 

definiëren. Hiermee kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden, welke leiden tot de 

eindconclusie van deze masterthesis. Vervolgens worden aanbevelingen voor Harlingen gedaan en 

sluit dit hoofdstuk af met een reflectie op het onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek.  

 

9.1 De definiëring en meetbaarheid van succes: parameters 
De eerste deelvraag was: Wat zijn de parameters van succes in waterfrontherontwikkeling? 

 

Om succes te kunnen meten is allereerst inhoudelijk vorm gegeven aan het concept ‘succesfactoren’. 

Hieruit is succes gedefinieerd als achtergrondvariabelen en succesvoorwaarden die samen de mate 

van succes bepalen. Daarnaast zijn de succesfactoren onderverdeeld in aspecten van succes (inhoud) 

en factoren voor succes (proces). Als parameters voor deze succesfactoren zijn de concepten 

ruimtelijke kwaliteit en integratie gehanteerd. Ruimtelijke kwaliteit is gedefinieerd als de 

overkoepelende doelstelling van een leisure-retail waterfrontherontwikkeling, waarbij het gaat om 

de inhoudelijke invulling. Hierin spelen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde een 

rol. Integratie omvat de procesmatige kant van succes. Het concept integratie is besproken in twee 

hoofdvormen: inhoudelijke integratie (ruimtelijk en functioneel) en procesmatige integratie (actor- 

en institutioneel). De reden dat binnen deze masterthesis de parameter ‘ruimtelijke kwaliteit’ is 

gekozen, is omdat het een breed scala aan ‘eisen’ omvat. Het gaat om milieu, sociale, economische, 

ruimtelijke, culturele en politieke aspecten waaraan voldaan moet worden. Een succesvol 

waterfrontproject staat in deze thesis gelijk aan behaalde ruimtelijke kwaliteit én (procesmatige) 

integratie.  

 

De eindconclusie van dit onderzoek geeft uiteindelijk een volledige invulling van het concept 

ruimtelijke kwaliteit op de onderzochte aspecten voor het leisure-retail waterfront van Harlingen, 

met bijbehorende invulling van het concept ‘integratie’ door procesfactoren. Als de 

ontwikkelingsstrategie wordt vormgegeven aan de hand van de invulling van deze ‘inhoud- en 

procesparameter’ is de kans op een succesvolle waterfrontherontwikkeling het grootst. 
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9.2 De succesfactoren van grote steden als leidraad voor kleine steden 
De tweede deelvraag was: In hoeverre kunnen ‘succesfactoren’ van waterfrontherontwikkelingen van 

grotere steden dienen als leidraad voor kleine steden? 

 

De theoretische verdieping in hoofdstuk drie heeft een tabel met de succesfactoren voor 

waterfrontherontwikkelingen opgeleverd (tabel 1). Deze thesis heeft laten zien dat er voor kleine 

steden andere eisen en voorwaarden gelden voor de herontwikkeling van een (leisure-retail) 

waterfront. Enkele specifieke factoren laten zien dat grote en kleine steden verschillen. 

 

Variëteit aan belevingen 

Griffin & Hayllar (2006) hebben gesteld dat de grootte van een waterfront van invloed kan zijn op de 

diepgang en verschillende dimensies van beleving die geboden kunnen worden. Voor een kleine stad 

als Harlingen valt logischerwijs te concluderen dat zij minder in staat is verschillende belevingen en 

voorzieningen aan te bieden dan een grote stad, simpelweg omdat de ruimte beperkter is. Gaat het 

bij Harlingen om een oppervlakte van ruim 28 hectare (zie hoofdstuk zeven), bij Baltimore gaat het 

om meer dan 97 hectare (zie kader 1 in hoofdstuk twee). De grootte en de diversiteit van het aanbod 

van voorzieningen kan daarmee wezenlijk verschillen. 

 

Betrokkenheid lokale bevolking 

Ook sociale normen en historie hebben invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van een stad (Chang 

et al., 2004). Dit geldt ook voor de specifieke situatie in Harlingen. Een relatief kleine, perifere 

gemeenschap als Harlingen is lastiger te overtuigen van het belang van een ontwikkeling om 

toeristen aan te trekken. Waar in grote steden grote ontwikkelingen toegejuicht worden, lijkt de 

Harlingse bevolking, en wellicht in meer kleine steden, het allemaal wat karakteristieker en 

behoudender te willen hebben. De informanten bevestigen dit beeld door vooral richting te geven 

aan ontwikkelingen die passend zijn bij Harlingen en bij voorkeur geen grote ontwikkelingen met 

hoogbouw. Het aanzicht van de lokale bevolking van een ‘perifere gemeenschap’ speelt hierbij een 

veel grotere rol dan bij grote stedelijke ontwikkelingen. 

 

Ook zijn bestaande ondernemers bang voor meer concurrentie bij nieuwe ontwikkelingen. Bij 

toevoeging van aanbod in een kleine stad met een beperkt verzorgingsgebied zijn al veel sneller 

effecten merkbaar. Het verkrijgen van breed draagvlak is veel moeilijker. Dit komt overeen met 

bevindingen van Basset (1993 in Evans, 2005) die spreekt over “community-self development” in 

plaats van economische vernieuwing en vastgoedontwikkeling. Deze aanwijzingen zijn duidelijk 

aanwezig binnen de Harlingse gemeenschap. 

 

Unieke voorzieningen vs. verzorgingsgebied 

Een ander essentieel verschil bij een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad is 

de grootte van het verzorgingsgebied van voorzieningen. Uit de resultaten van de casus is naar voren 

gekomen dat veel informanten vreesden voor niet voldoende bezoekers voor verschillende attracties 

en voorzieningen. Waar bij waterfrontherontwikkelingen van grote steden veel meer klanten- of 

bezoekerspotentieel in de omgeving zit en dit een unieke voorziening ook echt body kan geven, is dit 

bij kleine steden veel minder. Een echte grote toeristische trekker lijkt voor een kleine stad niet 

haalbaar. Recron (2005) bevestigt ook dat kleinschalige voorzieningen meer toekomst hebben. De 
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resultaten van de vragenlijst hebben laten zien dat ondanks unieke en karakteristieke concepten en 

belevingen, praktische aspecten nog steeds een grote rol spelen. Een groot verzorgingsgebied voor 

een kleine stad lijkt daarom niet haalbaar.  

 

Groot belang openbare toegankelijkheid voor kleine steden 

Het blijkt voor de Harlingse informanten van essentieel belang te zijn dat het gebied openbaar 

toegankelijk blijft. Dit aspect werd vaker benoemd dan bijvoorbeeld het aantrekken van 

investeerders of het hebben van een attractie met een katalyserende werking. Het gaat bij de 

waterfrontherontwikkeling van een kleine stad voornamelijk om de openbare toegankelijkheid, het 

verhogen van de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu en het creëren van een beter imago. De 

essentie ligt hierbij meer bij het belang van de lokale bevolking en betrokkenen in tegenstelling tot 

waterfrontherontwikkelingen in grote steden die vooral extern gericht zijn en uitgebreide 

vastgoedprogramma’s plannen om investeerders aan te trekken (o.a. Doucet, 2010). 

 

‘Passend bij’ 

Waar bij de succesfactoren van leisure-retail waterfrontherontwikkelingen van grote steden niets tot 

weinig gesteld wordt over het ‘passend zijn bij de bestaande stad’, wordt dit binnen de casus 

Harlingen juist als extra belangrijk gezien. Voornamelijk voor de experts en lokale bevolking is dit een 

belangrijk aspect wat een waterfrontherontwikkeling van een kleine stad anders maakt dan van een 

grote. De kaders over Baltimore, Rotterdam en Barcelona laten grote ontwikkelingen zien, met veel 

hoogbouw en innovatieve ontwerpen. Betrokken actoren en (potentiële) bezoekers hebben duidelijk 

aangegeven dit niet bij Harlingen te willen. Juist een natuurlijke uitstraling, onderscheidend van de 

‘global economy’, is gewenst. Zoals Chang et al. (2004) stellen, hebben globale uitwerkingen minder 

effect gehad in een kleine stad als Harlingen en is iets dat meer past bij het traditionele karakter 

gewenst: authenticiteit. Dit zou ook typerend kunnen zijn voor meer kleine, ‘perifere’ steden. 

 

9.3 Relatie bestaande stad – waterfront 
De derde deelvraag was: Wat is het belang van de ‘bestaande stad’ en op welke wijze kan een 

optimale relatie tussen bestaand en nieuw gerealiseerd worden? 

 

Belevingswaarde gaat voor 

De onderzoeksresultaten hebben laten zien dat voor bezoekers van een waterfrontlocatie 

voornamelijk omgevingselementen en aspecten in relatie tot water de ruimtelijke kwaliteit van een 

waterfront bepalen. Hierbij gaat het voornamelijk om de belevingswaarde: zij hebben liever uitzicht 

over het water dan dat zij dicht bij de binnenstad zitten. Zolang de bezoeker het idee gegeven kan 

worden dat de verbinding van het waterfront met de stad goed is, draagt dit bij aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Een essentieel element hierin zijn de aantrekkelijke wandel- en fietsroutes vanuit de stad 

naar het waterfront. Als alleen wat gedaan wordt aan de beleving van deze ‘route’ (van stad naar 

waterfront) dan ontstaat er al een betere relatie tussen stad en waterfront. Dit komt overeen met 

bevindingen uit de literatuur welke stellen dat het gevoel dat mensen hebben bij een plaats in 

sommige gevallen nog belangrijker is dan de fysieke voorzieningen en/of attracties die aanwezig zijn 

(Griffin & Hayllar, 2006; Iwata & Del Rio, 2004; Marshall, 2001; Miles & Miles, 2004 in Oakley, 2007a). 

Daarnaast zijn fiets- en wandelroutes kansrijke toeristische elementen, ook voor de toekomst 

(Recron, 2005). Hiermee zou aannemelijk gemaakt kunnen worden dat dit ook voor andere kleine 
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steden kan gelden bij hun waterfrontherontwikkeling.  

 

Waterfront ademt dezelfde karakteristieken als de binnenstad 

Een voorziening of attractie die uniek is én de locatie karakteriseert is kansrijker om economisch 

haalbaar te worden. In de voorgaande paragraaf is al ‘passend bij’ genoemd. Een unieke op zichzelf 

staande attractie of voorziening scoort niet hoog voor (potentiële) bezoekers van het waterfront. 

Wordt gesproken over iets unieks waarbij het traditionele en karakteristieke karakter van de stad 

geproefd kan worden, dan scoort dit aspect veel hoger. Voor het verbeteren van de relatie tussen 

bestaande stad en waterfront is het belangrijk de bouwstijl, uitstraling en sfeer te laten passen bij 

wat de stad al heeft. Dit betekent voor Harlingen authenticiteit, beperkte hoogbouw (maar bij 

voorkeur laagbouw), een open karakter, een passend ontwerp en passend materiaalgebruik. Het 

passend bij de stad is ook een belangrijk aspect van de ruimtelijke kwaliteit volgens enkele Harlingse 

informanten. Dit betekent voornamelijk als onderdeel van de gebruiks- en toekomstwaarde van het 

waterfront. 

 

Sense of place door authenticiteit, cultuurhistorie en water  

Door de binnenstad en het waterfront op elkaar aan te laten sluiten ontstaat een sterke ‘sense of 

place’. Juist de ontwikkeling van een goede ‘sense of place’ is belangrijk voor kleine steden om te 

kunnen concurreren met grotere steden. Voornamelijk cultuur en erfgoed kunnen een ‘sense of 

place’ creëren of versterken. Dit is in lijn met de bevindingen van Evans (2005), Martire (2008) en 

Norcliffe et al. (1996), welke stellen dat kunst en cultuur kunnen zorgen voor een authentieke 

beleving en een sterke ‘sense of place’. Ook moet de ontwikkeling gerelateerd zijn aan de beleving 

van water. Een wandelpromenade langs het water om de beleving van het water te versterken is het 

belangrijkste element van een waterfront voor potentiële bezoekers. De beleving van water is voor 

zowel inwoners als bezoekers/toeristen een belangrijk aspect van de ruimtelijke kwaliteit van een 

waterfrontlocatie. Het gaat dan niet om specifieke activiteiten, maar vooral om de 

omgevingskenmerken gerelateerd aan water die de sfeer bepalen (luchten, uitzicht, wind). Dit beeld 

wordt bevestigd door Kenniscentrum Recreatie (2008) en Verstappen (2002).  

 

9.4 Actoren en belangen 
De vierde deelvraag was: Welke actoren en welke belangen zijn essentieel binnen een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling? 

 

Bestaande leisure & retailondernemers en -exploitanten 

De casus heeft inzicht geboden in de veelheid aan actoren die belangen hebben binnen de 

waterfrontherontwikkeling en betrokken moeten of willen worden. Bij een leisure-retail waterfront 

heb je specifiek te maken met bestaande leisure- en retailondernemers en -exploitanten die vrezen 

voor meer concurrentie bij een nieuwe ontwikkeling. Dit kan voor hen een reden zijn om weerstand 

tegen herontwikkelingsplannen te bieden. Hen mee te laten participeren, kan een kans zijn om deze 

‘ontevredenheid’ weg te nemen en tot innovatieve plannen en samenwerking te komen. 

Ondernemers met plannen verwachten investeringen van de gemeente, terwijl de gemeente het 

liever aan marktpartijen over laat. Essentieel hierin is wel deze ‘kleine ondernemers’ te 

ondersteunen, omdat zij een belangrijk onderdeel van het benodigde draagvlak vormen. 
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Inzicht in het belang van procesmatige integratie is aanwezig 

De ‘experts’ zijn zich bewust van het belang van een brede actor- en institutionele integratie en 

vinden het noodzakelijk dat hierop goed wordt geanticipeerd bij de planontwikkeling en uitvoering. 

Uit de resultaten is duidelijk geworden dat er echter nog wel verschillende belangen heersen. 

Doordat de actorintegratie niet goed is geweest, is nog geen van de voorgenomen plannen voor 

Harlingen tot ontwikkeling gekomen.  

 

Het trekken van toeristen vs. openbare toegankelijkheid 

Het trekken van toeristen en het behouden van openbare toegankelijkheid van het waterfront is ook 

uit eerdere voorbeelden van waterfrontherontwikkeling een kritiek punt gebleken. De gemeente 

heeft als hoofddoel het aantrekkelijker maken van het stedelijk leefmilieu en meer toeristen naar 

Harlingen trekken (twee aspecten van succes). De lokale bevolking ziet liever werkgelegenheid, 

openbare toegankelijkheid en daarnaast ook een verbeterd stedelijk leefmilieu. De verschillende 

visies op het doel van waterfrontherontwikkeling hoeven geen problemen op te leveren als ze maar 

samengebracht kunnen worden. Een krachtig sleutelpersoon die de boel aan het rollen kan brengen 

en sociale en financiële belangen kan afwegen is dan onmisbaar. 

 

De gemeente moet de trekker zijn 

Een belangrijke succesvoorwaarde is dat de gemeente de trekker is van het proces, voornamelijk om 

het gebied aantrekkelijk te maken voor investeerders. Zoals ook voor grote steden geldt, moet een 

aantrekkelijke omgeving en duidelijke visie gecreëerd worden wat leidt tot interesse van 

marktpartijen (Bischof, 2007; Romein, 2005). Het uitgangspunt voor Harlingen zou de ‘progressivist’ 

benadering moeten zijn: een relatief brede rol voor de overheid waarbij saamhorigheid onder de 

bevolking centraal moet staan en burgers een grote rol hebben in het planproces. Een andere 

bestuurlijke situatie of marktpartijen die risico willen lopen, kan in andere kleine steden een 

beperktere rol van de gemeente tot gevolg hebben. Hierin spelen de achtergrondvariabelen (politiek, 

bestuurlijk en economisch) een grote rol.  

 

9.5 De doelgroep van een leisure-retail waterfront 
De vijfde deelvraag van deze masterthesis was: Welke doelgroep, met welke kenmerken, moet voor 

een leisure-retail waterfront worden aangetrokken? 

 

Aanspreken van verschillende doelgroepen 

De doelgroep van een leisure-retail waterfront moet divers zijn. Voor een kleine stad als Harlingen is 

het van belang niet één doelgroep aan te spreken, maar om een zo breed mogelijke groep aan te 

spreken door verschillende activiteiten, ervaringen en belevenissen te bieden in het tijdperk van de 

beleveniseconomie (Pine & Gilmore, 1998). Dit richten op meerdere doelgroepen zorgt voor 

verschillende attracties en voorzieningen welke elk één of meerdere doelgroepen aanspreken. Door 

de goede keuze van voorzieningen kan hierdoor locatie- en functiesynergie optreden (Geuting, 1997 

in Verstappen, 2002) met als gevolg dat het verzorgingsgebied van de voorzieningen vergroot wordt.  

Juist in kleine steden, waarbij men afhankelijk is van ‘bestedingen van buiten’ is het belangrijk 

voldoende bezoekers en toeristen te trekken. Ook door het trendgevoelige karakter van leisure is het 

belangrijk om in te zetten op meerdere doelgroepen, dit vergroot de kans op succes.  
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Senioren en families/gezinnen meest kansrijk (voor Harlingen) 

Verwachte demografische ontwikkelingen laten zien dat vooral de groep ouderen kansrijk is voor de 

toekomst. Op sociaal-cultureel vlak valt een verdere toename van ‘quality time’ te verwachten, 

waarbij activiteiten steeds meer gezamenlijk plaats vinden (Recron, 2005). Voor Harlingen worden 

dan ook een oudere doelgroep en de doelgroep families/gezinnen met kinderen als meest kansrijk 

gezien. Om Harlingen meer op deze doelgroep te richten, moeten daarom speciale voorzieningen 

getroffen worden: meer comfort en luxe van overnachtingsmogelijkheden voor ouderen (hotel, 

appartementen, bungalowpark) en meer vermaak voor de hele familie bij aansprekende attracties. 

Ook is het voor Harlingen belangrijk een eigen doelgroep te creëren, los van andere bestemmingen. 

Unieke punten van Harlingen zijn dan: zoet- én zoutwaterrecreatie en de monumenten/ 

cultuurhistorie van Harlingen.  

 

9.6 De bereidheid tot investeren van ontwikkelaars en/of investeerders 
De zesde deelvraag was: Hoe kun je ontwikkelaars/investeerders zo ver krijgen dat ze investeren in 

een leisure-retail waterfrontherontwikkeling? 

 

Uit literatuuronderzoek en voorgaande plannen is duidelijk geworden dat ontwikkelaars en 

investeerders niet zomaar in elke ontwikkeling stappen. 

 

Openbare ruimte moet aantrekkelijk tot ontwikkeling zijn gebracht 

De resultaten bevestigen dat er een zekere basis moet zijn voordat ontwikkelaars en investeerders 

met plannen komen voor het gebied. Een aantrekkelijke omgeving of locatie vergroot de interesse 

(persoonlijke communicatie Dormio, 28 oktober 2011). Van de gemeente wordt verwacht dat zij het 

initiatief nemen en de eerste ontwikkeling op gang brengen. Er moet interesse gewekt worden van 

investeerders en ontwikkelaars voordat zij in het gebied zullen beginnen (persoonlijke communicatie, 

HOV en VOH, 15 en 28 september 2011). Voor Harlingen geldt bijvoorbeeld als eerste de 

opwaardering van het strand en het verbeteren van wandelroutes, om de locatie aantrekkelijker te 

maken en onder de aandacht te brengen. Deze ‘openluchtvoorzieningen’ maken een belangrijk 

onderdeel uit van de synergiefuncties van leisure (Jansen-Verbeke, 1992 in Verstappen, 2002) en 

kunnen daarom van groot belang zijn. 

 

Een zekere grootte om economische haalbaarheid te realiseren 

Daarnaast is een succesvoorwaarde voor het aantrekken van ontwikkelaars en investeerders dat het 

project wel een zekere omvang moet kennen voordat het economisch haalbaar is. Een voorbeeld is 

een bungalowpark dat met een aantal centrale voorzieningen toch al snel circa 200 woningen moet 

omvatten om de centrale voorzieningen te kunnen dragen (Dormio). Ook speelt hierin een 

voldoende groot verzorgingsgebied of afzetgebied een belangrijke rol. Ontwikkelaars moet hiervoor 

wel de mogelijkheid geboden worden. 

 

9.7 Eindconclusie 
De onderzoeksvraag van deze masterthesis was:  

 

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkelingsstrategie van een leisure-retail 

waterfrontherontwikkeling van een kleine stad en hoe ziet deze strategie er uit? 
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Er kan geconcludeerd worden dat van de succesfactoren van grote steden veel uitgangspunten ook 

een rol spelen binnen de leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad (zie ook § 9.2 

en hoofdstuk drie). Een aantal aspecten is wel specifiek van toepassing op kleine steden: aandacht 

voor voldoende verzorgingsgebied, groter belang voor openbare toegankelijkheid, minder 

mogelijkheden voor de creatie van een mix aan belevenissen en een ontwikkeling die meer bij de 

identiteit van de kleine stad blijft. Doordat het alleen om een leisure-retail waterfront gaat, is de 

beleving van de omgeving en de ruimte wel veel belangrijker (belevingswaarde!) en spelen er 

belangen van bestaande leisure en retail ondernemers die vrezen voor toenemende concurrentie. 

Het grote, uitbundige karakter wat bij grote steden plaatsvindt, kan niet geprojecteerd worden op 

kleine steden. Dit maakt dat niet alle gestelde succesvoorwaarden uit tabel 1 in hoofdstuk drie ook 

belangrijk of ‘kritiek’ zijn bij de waterfrontherontwikkeling van een kleine stad. De belangrijkste 

succesvoorwaarden (voor zover in deze masterthesis onderzocht) die zorgen voor ruimtelijke 

kwaliteit zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Hierin worden ook concrete aspecten genoemd 

die laten zien hoe er invulling aan de strategie gegeven zou kunnen worden. 

Tabel 4 Succesvoorwaarden voor een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad 

Succesvoorwaarden voor een leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad 
* Thematisering gekoppeld aan cultuurhistorie en/of het karakteristieke, unieke karakter van de stad 
* Gebruik maken van verschillende dimensies van beleving (actief, passief, absorptie en onderdompeling) 
(Horeca aan het water (niet als voornaamste publiekstrekker), kleine watersport, openluchtvoorzieningen (park, 
speelvoorziening, strand), kindervoorzieningen (midgetgolf), evenementen, wandelen/fietsen & routes, zwembad 
& wellness) 
* Uitstraling passend bij en in stijl met de bestaande stad (ruimtelijke integratie) 
* Verblijfsrecreatie gericht op meer comfort (hotel, bungalowpark, appartementen) 
* Gericht op ouderen en families/gezinnen met kinderen (specifiek voor Harlingen) 
* Voor zowel de lokale bevolking als toeristen 
* Sterke functiesynergie van leisurefuncties; retail is daarin ondergeschikt  
* Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer ÉN auto (voornamelijk voor perifeer gelegen steden en dorpen) 
* Parkeren kan buiten de stad (relatieve afstanden zijn ‘klein’) 
* Openbare toegankelijkheid en openbare ruimte (park) moet aanwezig zijn en/of blijven 
* Water en cultuurhistorie gebruiken voor het creëren van de ‘sense of place’ 
* Promotie (maar zowel citymarketing als citymanagement benadering) 
* Gemeente moet het initiatief nemen en trekker zijn in het proces 
* Vroege aanleg van benodigde infrastructuur/openbare ruimte door de gemeente  
* Vervolgens coördinatie vanuit een quasipublieke ontwikkelingorganisatie: de ‘club’ 
* Aandacht voor bestaande voorzieningen in de (binnen)stad 
* Progressivist benadering: grote rol voor burgers, maar overheid coördineert  
(maar wel afhankelijk van achtergrondvariabelen van betreffende locatie, zie § 9.4) 
* Snelle procedures  
* Fasering, maar wel integrale ontwikkelingsvisie 
* Strategische ‘subdivision planning’  
* Bereiken van een groot genoeg verzorgingsgebied om financiële haalbaarheid te vergroten  
* Creëren van, bij voorkeur, permanente werkgelegenheid 
* Aandacht voor een goede exploitatie en goed beheer van voorzieningen (langetermijnvisie) 

 

9.8 Aanbevelingen voor de optimale ontwikkelingsstrategie voor Harlingen 

Om tot aanbevelingen voor de optimale ontwikkelingsstrategie te komen zijn achtergrondvariabelen 

en succesvoorwaarden van proces & inhoud gecombineerd. Hierbij hebben de trends in leisure-retail 

en de politiek-economische situatie in Harlingen de voornaamste achtergrondvariabelen gevormd.  
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9.8.1 Inhoud 

 

Functiemix en -synergie 

Voor de potentiële bezoeker van het waterfront is het belangrijk om een functiemix aan te treffen. 

Als daarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste functies, kan sprake zijn van functiesynergie. 

Functiesynergie kan zoals eerder gesteld ook zorgen voor meer bezoekers, bestedingen, een langere 

verblijfsduur en betere promotiemogelijkheden. Horeca, samen met kunst & cultuur en 

kindervoorzieningen zijn belangrijke elementen van functiesynergie (Geuting, 1997 in Verstappen, 

2002). De potentiële bezoeker van het Harlingse waterfront lijkt ook de grootste voorkeur voor 

horeca en kunst & cultuur te hebben. Kindervoorzieningen zijn belangrijk om de toekomstige 

doelgroep van families en gezinnen met kinderen aan te trekken. Ook evenementen, markten en 

openluchtvoorzieningen leveren sterke synergie met horeca op en ook deze elementen hebben 

voorkeur voor de potentiële bezoeker van het Harlingse waterfront en de experts: zij hebben 

aangegeven een voorkeur te hebben voor een openbaar park, strand, evenementen, markt en 

natuur. Retail neemt een ondergeschikte rol in ten opzichte van leisure. De uitwerking van de 

voorzieningen die binnen het plangebied passen is te lezen onder de volgende kopjes. Uitgangspunt 

is daarbij het verkrijgen van functie- en locatiesynergie. 

 

Verblijfsrecreatie 

Vanuit de potentiële bezoeker van een waterfront is er de grootste vraag naar een hotel, 

appartement of bungalowpark. Ook de experts stippen de mogelijkheid aan van een bungalowpark 

of luxe hotel. Deze opties lijken allemaal kansrijk als gekeken wordt naar de ontwikkelingen richting 

meer luxe en comfort en het aantrekken van families en gezinnen met kinderen. Belangrijk is hierbij 

het unieke karakter, welke gerelateerd is aan wat al aanwezig is in Harlingen: iets dat passend is bij 

de cultuurhistorische uitstraling van Harlingen. Hieruit volgt de aanbeveling voor een bungalowpark 

en hotelappartementen, daar deze een toevoeging zijn voor Harlingen en er de minste kans van 

weerstand vanuit de Harlingse hotelexploitanten bestaat. De benodigde ruimte voor een 

bungalowpark is minimaal 10 hectare (100.000 m2), waarbij circa 160 woningen geplaatst kunnen 

worden (persoonlijke communicatie Dormio, 28 oktober 2011). De centrumvoorzieningen 

(inbegrepen in deze oppervlakte) zullen gecombineerd plaatsvinden met de overige geplande 

voorzieningen (receptie, wasserette, horeca, wellness, zwembad, kindervoorzieningen). Hiervoor is 

dan nog extra oppervlak nodig. Door deze functies te combineren is er de grootste kans op functie- 

en locatiesynergie, en kunnen voorzieningen gebruik maken van bijvoorbeeld dezelfde 

toegangswegen en parkeerplaatsen. 

 

Horeca 

Horeca heeft voor de potentiële bezoeker van het Harlingse waterfront de voorkeur boven winkels 

en kunst & cultuur. Voornamelijk voor horeca aan het water geldt een extra attractiewaarde. 

Bij voorkeur gaat het om laagdrempelige horeca, dus eerder een muziekcafé of danscafé dan een 

toprestaurant. Ook een extra strandpaviljoen lijkt kansrijk te zijn als het strand verbeterd wordt. Dit 

maakt de horeca toegankelijk voor zowel de Harlinger met een smalle beurs als voor de toerist die 

meer te besteden heeft.  

 

Retail 

Voor Harlingen geldt dat er beperkte marktruimte is voor retail en dat retail echt een ondergeschikt 
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element van leisure moet zijn. Dit werd ook al gesteld door de provincie Friesland (Provincie Fryslân, 

2005). De markt/bazaar is de meest kansrijke vorm, omdat deze nog niet aanwezig is in de wijde 

omgeving (Beverwijk is de dichtstbijzijnde) en dit een laagdrempelige vorm van retail is, welke een 

toevoeging is aan het aanbod van Harlingen. Hier zou ook de Harlingse vismarkt plaats kunnen 

hebben, omdat dit de beleving van de Waddenzee versterkt en Harlingen nog geen (vaste) plek heeft 

waar je verse vis kunt kopen. Dit zou goed mogelijk zijn op de Willemskade, waarbij gedeeltelijk 

behoud van de loodsen voor de karakteristieke uitstraling kunnen zorgen in combinatie met een 

aantal nieuw te bouwen ‘hallen’. 

 

Wellness 

Ontspanning en passieve activiteiten hebben de voorkeur voor de potentiële bezoeker van het 

Harlingse waterfront. Ook is er nog verwachte marktruimte voor een middelgroot wellness complex. 

Hierbij wordt gedacht aan een omvang van circa 3000 m2, waardoor het een subtrekker zal zijn. Ter 

vergelijking: Sanadome in Nijmegen is circa 2.500 m2 (exclusief tuin) en grote complexen als Thermae 

2000, Elysium en de Zwaluwhoeve omvatten tussen de 30.000-60.000 m2 (Gemeente Den Haag, 

2009). 

 

Overige dagattracties 

Uitgangpunt bij de attracties moet zijn, dat het kleinschalige ontwikkelingen zijn (zie ook Recron, 

2005). Verschillende exploitanten binnen één gebouwde voorziening vergroot het succes en kan 

bijdragen aan vergaande samenwerking tussen partijen waardoor voorzieningen elkaar nog meer 

kunnen versterken. Wat betreft dagattracties geeft de potentiële bezoeker de voorkeur aan een 

passieve activiteit en ontspanning: de ‘esthetische’ en ‘entertainment’ categorie van Pine & Gilmore 

(1998). Ook een natuur/milieu educatieve voorziening binnen de dimensie ‘educatief’ heeft een 

voorkeur, echter niet gericht op de Wadden. Bij de ontwikkeling van het strand moet dan ook eerder 

de nadruk liggen op passieve voorzieningen (relaxen, horeca) dan op activiteiten zoals watersport. 

Wordt er wel gekozen voor watersport, leg dan de nadruk op de kleine watersport als catamarans en 

kleine bootjes. Deze zijn kansrijker voor de toekomst (Recron, 2005). De geschetste ontwikkelingen 

en voorkeuren van de potentiële bezoeker van het Harlingse waterfront hebben ook laten zien dat 

een (luxe) jachthaven geen gewenste optie is voor de toekomst. Wel zouden enkele ligplaatsen voor 

(grotere) cruiseschepen een aanvulling zijn op het Harlingse aanbod, rekening houdend met de 

toenemende vergrijzing. 

 

Een recreatief zwembad voor het hele gezin is een toevoeging aan het recreatieve aanbod van 

Harlingen en dit is gezien de toekomstige ontwikkelingen een kansrijke voorziening (‘entertainment’). 

 

Om de beleving van het water te versterken en de verbinding tussen de binnenstad en het 

waterfront te verbeteren, is het van groot belang dat er aantrekkelijke wandelroutes ontstaan langs 

de waterkant (‘esthetisch’). Dit is een belangrijk aspect voor zowel de (potentiële) bezoeker als de 

lokale bevolking. 

 

Binnen de Harlingse experts leeft de wens voor een slechtweervoorziening. Voor de potentiële 

bezoeker lijkt dit minder belangrijk, maar door verschillende functies met elkaar te combineren en bij 

elkaar onder te brengen (wellness, zwembad, bioscoop/filmprogrammering) ontstaat er vanzelf een 

mogelijkheid van een slechtweervoorziening. De filmprogrammering (‘bescheiden bioscoop’) is een 
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toevoeging aan het aanbod in Harlingen en wordt ook positief ontvangen door de informanten. 

 

De voorgestelde wandelroutes zouden deels door een groen, natuurlijk park kunnen lopen, wat ook 

een groot gedeelte van het waterfront kan beslaan. De beleving van het water en een natuurlijke 

uitstraling zijn belangrijke aspecten voor de potentiële bezoeker van het Harlingse waterfront. Ook 

inwoners en experts hebben de voorkeur voor beperkte gebouwde voorzieningen. Harlingen beschikt 

nog niet over een groot, openbaar park en om deze reden is dit een belangrijk aspect om de 

ruimtelijke kwaliteit van het waterfront te verhogen. Hierbij zou de Willemskade als een 

‘parklandschap’ ingericht kunnen worden (zie figuur 4, p. 116). Binnen dit ‘park’ kan ingespeeld 

worden op de actieve en passieve beleving van water door aantrekkelijke wandel- en fietsroutes aan 

te bieden, bankjes en picknickplaatsen aan te leggen met uitzicht op het water, samen met 

kindervermaak (midgetgolf, speeltuin) en horeca (aan het water, kiosk). Gerelateerd aan een 

openbaar park, kan het strand ook een belangrijke rol vervullen in de natuurlijke uitstraling van 

Harlingen: het strand wordt ook gezien als een aspect van ruimtelijke kwaliteit van een waterfront. 

Dit is in overeenstemming met de trend voor meer buitenrecreatie (Jansen-Verbeke, 1992 in 

Verstappen, 2002). Om de aantrekkelijkheid hier te vergroten is al de mogelijkheid voor een tweede 

strandpaviljoen besproken en ook meer evenementen in de zomer zouden een kans zijn voor het 

strand. 

 

Bouwstijl & thematisering 

De bouwstijl en thematisering moet passen bij de bestaande binnenstad van Harlingen. De afstand 

tussen de binnenstad en het waterfront moet optisch verkleind worden en het moet een 

samenhangend verblijfsgebied worden waar je je gemakkelijk van de ene locatie naar de andere 

locatie kunt verplaatsen (bruggen, bewegwijzering, routing). Thematisering in relatie met het 

cultuurhistorische karakter en het Waddenzeekarakter zijn het meest kansrijk. Deze elementen 

versterken de huidige sfeer van Harlingen en zo zijn er geen aspecten die deze bestaande sfeer 

tegenspreken. Dit belang is aangehaald door Pine & Gilmore (1998). Voor het Waddenzeekarakter 

betekent dit dat het niet direct gericht is op het maritieme en scheepvaartverleden, maar meer op de 

(esthetische) beleving van water. Dit kan Harlingen als unieke locatie benadrukken en dit is erg 

belangrijk om voldoende bezoekers en investeringen aan te trekken om de herontwikkeling tot een 

succes te maken. 

 

Om voldoende draagvlak onder de experts en de lokale bevolking te krijgen, is het van belang voor 

materialen en een uitstraling te kiezen die passen bij de rest van Harlingen. Dit betekent het 

voorkomen van wandvorming en het behouden van het aanzicht van Harlingen, beperkte hoogbouw 

(enkel een baken of toren) en een doorkijk naar het water/de Waddenzee. De potentiële bezoekers 

van het waterfront hebben aangegeven het niet van groot belang te vinden om ambachten of 

industriële activiteiten aan te treffen of het voorgaande gebruik terug te vinden. Toch kan één van de 

loodsen aan de Willemskade aantrekkelijk zijn om de karakteristieke sfeer te behouden en een 

unieke beleving te creëren (bijvoorbeeld voor de bazaar of vismarkt). Denken we bij de Willemskade 

aan bijvoorbeeld hotelappartementen, dan moet worden gedacht aan slechts een aantal welke ook 

afzonderlijk van elkaar gepositioneerd zijn, zodat telkens een doorkijk van de stad naar het water en 

andersom mogelijk is. Wel zijn de appartementen met elkaar verbonden met dezelfde gangen om 

het wel een geheel te laten zijn en bouw/ontwikkeling eenvoudiger te laten verlopen. 
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Bereikbaarheid & parkeren 

Het parkeren kan relatief gezien ‘iets buiten het centrum’ plaatsvinden: de potentiële bezoekers 

ervaren dit niet als een probleem. Deze uitkomsten worden bevestigd door Grontmij (2007). Het is 

belangrijker om functies bij elkaar aan te treffen die elkaar versterken dan dat een 

parkeermogelijkheid de verschillende functies doorkruist. De beleving van de voorzieningen moet 

behouden blijven en als je tussen verschillende voorzieningen opeens een parkeermogelijkheid 

aantreft, versterkt dit niet de beleving (zie ook Pine & Gilmore, 1998). Harlingen heeft aan de 

noordkant van de stad al veel parkeermogelijkheid voor de Waddeneilanden (Waddenpromenade, 

Tjerk Hiddes) en aan de zuidkant van de stad zou Harlingen nieuwe ‘recreatieve’ parkeergelegenheid 

aan moeten bieden, zodat bezoekers ook via de meeste aantrekkelijke route (langs de dijk) Harlingen 

binnen rijden en daar kunnen parkeren. Door de hoge kosten van een ondergrondse 

parkeervoorziening (circa € 30.000 per parkeerplaats, www.verkeersnet.nl) en het beperkte 

verzorgingsgebied zolang er geen publiektrekkende voorziening is, maakt een gebouwde 

parkeervoorziening voor Harlingen een lastige optie. Dit wordt ook bevestigd door Laernoes (2011a). 

De huidige sportvelden zouden een geschikte locatie zijn voor het parkeren, mede doordat hier op 

enkele stukken sprake is van vervuiling. Ook zullen de parkeerplekken bij de Waddenhal verdwijnen, 

waardoor behoefte is aan parkeren op een andere locatie. Dit is echter alleen mogelijk als de functies 

in dit gebied definitief verplaatst worden. 

 

9.8.2 Proces 

 

Duidelijke ontwikkelingsrichting richting toerisme 

Dat de gemeente de trekker moet zijn van de herontwikkeling van het Harlingse waterfront, moet 

allereerst volgen uit de te kiezen ontwikkelingsrichting. De gemeente Harlingen ziet bereikbaarheid, 

een goed imago en basisvoorzieningen als de randvoorwaarden om toeristen te kunnen trekken 

(Gemeente Harlingen, 2006). Dit is echter niet genoeg. Als het Harlingse bestuur toerisme en 

recreatie tot ontwikkelingen wil brengen, moet er niet tegelijkertijd in de buurt industrie ontwikkeld 

worden. Het is onontkoombaar dat deze industrie met haar uitstraling nadelige effecten heeft op het 

toeristische imago van Harlingen (zie hoofdstuk 5, Pine & Gilmore, 1998). Als wel gekozen wordt om 

industrie te ontwikkelen, moeten routes naar toeristisch-recreatieve locaties als de Willemskade en 

het Westerzeedijkgebied niet langs de industrie lopen, zodat bezoekers en toeristen zich niet bewust 

zijn van deze ‘negatieve beelden’. Om deze reden moeten toeristen/bezoekers aan de zuidelijke kant 

van Harlingen ‘opgevangen’ worden in plaats van aan de noordelijke kant, waardoor vanaf de 

parkeerlocatie via een aantrekkelijke route de stad verkend kan worden en er geen contact hoeft te 

zijn met de industriële kant van Harlingen. 

 

Subdivision planning 

Subdivision planning lijkt ook voor Harlingen een goede optie te zijn. Het gaat om een groot 

plangebied met verschillende kenmerken. Kleinschalige voorzieningen lijken het meest kansrijk, dus 

moeten deze kleinere onderdelen afzonderlijk van elkaar tot stand komen waarbij ze uiteindelijk wel 

elkaar versterken. Een volledige ontwikkelingsvisie is wel belangrijk zodat van de bovenstaande 

inhoudelijke invulling bepaald kan worden op welke locatie het beste welke voorziening tot 

ontwikkeling gebracht kan worden. Die optimale mix van voorzieningen is al eerder geschetst in deze 

paragraaf. 
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Procesmatige integratie 

Belangrijk voor de Harlingse ontwikkelingsstrategie is te zorgen voor een optimale institutionele 

integratie van provincie en gemeente op het gebied van financiering, de dijkverzwaringszone en 

initiatiefneming. Voornamelijk de breedte van de dijkverzwaringszone is van groot belang voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden (zie figuur 5 op de volgende pagina). Ook een optimale actorintegratie 

van de lokale belangen (ondernemers, verenigingen, inwoners, bestuur) en overige belangen 

(ontwikkelaars, investeerders, provincie, brancheorganisaties) is belangrijk om langdurige, 

procesmatige ruimtelijke kwaliteit te behalen. 

 

‘De club’ 

Uitkomsten van de interviews bevestigen dat politiek draagvlak en sleutelpersonen erg belangrijk zijn 

als voorwaarde voor de succesvolle herontwikkeling en volgens de informanten heeft het hieraan in 

het verleden ontbroken. In de herontwikkeling van het Harlingse waterfront is het van belang te 

zorgen voor de ‘progressivist’ benadering (McGovern, 2008), in plaats van een nadruk op de 

‘privatist’ benadering. De gemeente moet de trekker zijn van de herontwikkeling en ook redelijke 

investeringen dragen om van het plangebied een aantrekkelijke locatie te maken waar ontwikkelaars 

en investeerders geld in willen stoppen. Zoals in deze masterthesis is gebeurd, moeten experts, 

ondernemers, stichtingen en verenigingen betrokken worden in de visievorming. Ook lokale 

marktinitiatieven moeten (financiële) ondersteuning krijgen, voornamelijk omdat zij al over veel 

lokale kennis beschikken. Voor Harlingen geldt dat het betrekken van AM & Moes Bouw (voorheen 

OCW) bij de ontwikkeling van het waterfront een verstandige keuze kan zijn om conflicten of een 

rechtsgang (met bijbehorende vertraging van het plan) te voorkomen. Dit omdat OCW claimt 

ontwikkelrechten te hebben op de Willemskade. De quasipublieke managementorganisatie, 

genaamd ‘de club’, lijkt de meest succesvolle organisatievorm omdat hierbij lange en actieve steun 

nodig is van de betrokken partijen. Hierdoor ontstaat een langetermijnvisie, wat betekent dat niet 

alleen economische en financiële belangen worden meegenomen, maar ook bredere belangen welke 

zorg dragen voor de sociale, culturele, ruimtelijke en milieuaspecten die meespelen. Hierdoor is het 

mogelijk op zoveel mogelijk facetten van de ruimtelijke kwaliteit in te spelen. 

 

Fasering 

Fasering is ook bij de waterfrontherontwikkeling in Harlingen van belang. Om een aantrekkelijke 

omgeving voor verdere ontwikkeling te creëren, is de ontwikkeling van het strand, wandelroutes en 

een openbaar park belangrijk. Deze aantrekkelijke openbare ruimte kan de ontwikkeling van de 

benodigde vastgoedconcepten zoals de bazaar, wellness, horeca aan het water of het bungalowpark 

aantrekkelijker maken voor ontwikkelaars. 

 

Functieverplaatsing 

Het flexibel omgaan met locaties in het plangebied en de indruk die is gegeven dat functies (zoals de 

sportvelden) verplaatst kunnen worden (Laernoes & Le Roy, 2011) biedt de mogelijkheid om buiten 

de bestaande kaders te kijken. Dit vergroot de kansen op een succesvolle herontwikkeling, omdat 

voor elke functie de beste locatie gezocht kan worden. Dit geldt zeker voor de functies die gebruik 

maken van het water. Ook de flexibiliteit binnen een opgestelde visie, maakt het gemakkelijker om 

voor functies de beste locatie te zoeken. 
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Figuur 4 Schetsontwerp Willemskade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Profiel Westerzeedijkgebied afhankelijk van de vrijwaringszone 
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9.9 Reflectie op het onderzoek 
In hoofdstuk zes zijn al een aantal kritische punten van de dataverzameling en data-analyse 

bediscussieerd.  
 

Deze masterthesis heeft de nadruk gelegd op een aantal specifieke succesvoorwaarden binnen de 

leisure-retail waterfrontherontwikkeling van een kleine stad. Het verschijnsel 

waterfrontherontwikkeling is breder, maar binnen dit onderzoek is gekozen de focus te leggen op de 

relatie tussen de bestaande stad en het waterfront, de doelgroep, het aantrekken van 

investeerders/ontwikkelaars en de verschillende actoren met hun belangen. Zou de nadruk op 

andere factoren/variabelen gelegd zijn, zouden de resultaten en de aanbevelingen van het 

onderzoek ook gericht zijn op andere succesvoorwaarden. 

 

Naast dat er bij het aantal van 86 respondenten (N = 86) geen generaliseerbare uitspraken gedaan 

mogen worden, was de samplingmethode van deze 86 respondenten ook niet-random. Als er een 

andere steekproef was genomen, of in dit geval andere onderzoeksgroepen, hadden de resultaten 

van de vragenlijst wel iets anders kunnen zijn. Bijvoorbeeld meer jongeren of meer gezinnen die 

andere voorkeuren hebben wat betreft een leisure-retail waterfront. 

 

Door het gebruik van datatriangulatie en methodologische triangulatie was het wel mogelijk 

diepgaande informatie over de casus Harlingen te verkrijgen. Dit is een sterk punt van het onderzoek 

welke de interne validiteit van de resultaten heeft versterkt.  

 

Uiteindelijk heeft het onderzoek meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd aangenomen. 

Voornamelijk de theoretische inkadering en inplanning van interviews hebben meer tijd gekost dan 

verwacht. Hierdoor is de onderzoekstijd uitgelopen. Door de extra tijd kon het onderzoek wel ten 

minste volgens het oorspronkelijke idee worden uitgevoerd en was er geen noodzaak essentiële 

elementen over te slaan. Er heeft zelfs aanvullende dataverzameling plaatsgevonden in Volendam, 

welke bij de start van het onderzoek niet was ingepland. 

 

Ten slotte was het bij de expertmeetings soms lastig de persoonlijke visie en de organisatie- of 

verenigingvisie uit elkaar te halen. Het was niet altijd duidelijk of nu gesproken werd vanuit 

persoonlijke mening of vanuit de belangen van de organisatie. Hiermee moet ook rekening worden 

gehouden bij de interpretatie van de aanbevelingen. 

 

9.10 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Een aanvulling op dit onderzoek zou een internationale vergelijking met (veld)onderzoek kunnen zijn 

naar de waterfronten van kleinere steden in landen in bijvoorbeeld Oost-Europa of Azië. Bischof 

(2007) heeft onderzoek gedaan naar waterfrontherontwikkeling in Letland, waarbij de politieke en 

economische situatie zich anders hebben ontwikkeld dan in bijvoorbeeld West-Europa en de 

Verenigde Staten. Dergelijke casussen zou je met elkaar kunnen vergelijken. 

 

Ook zouden verschillende casestudies met meer waterfrontherontwikkelingen van kleine steden 

kunnen laten zien in welke mate de uitkomsten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn naar andere 

casussen.  
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Ten slotte is het mogelijk een onderzoek naar waterfrontherontwikkeling van kleine steden vanuit 

een andere invalshoek te benaderen. Meer gesprekken met lokale bewoners, huis-aan-huis enquêtes 

of focusgroepen zouden de essentie van het onderzoek meer op de visies van de lokale bevolking 

kunnen leggen.



 

 

Nawoord 
 
’zoals creatie staat voor scheppen, staat ‘recreatie’ voor herscheppen, 
het opdoen van nieuwe krachten, om vervolgens weer energiek te kunnen creëren’  

(Bron: http://www.hetpalet-noordwolde.nl/) 

 

Het bovenstaande citaat staat niet alleen in relatie tot het onderwerp van deze masterthesis waarin 

recreatie in de vorm van leisure en retail een grote rol heeft gespeeld. Het staat ook in relatie tot het 

proces om tot deze masterthesis te komen: ideeën zijn gecreëerd, geschreven en herschreven. Als ik 

het even niet meer zag zitten, was er op een zeker moment altijd nieuwe energie om weer verder te 

gaan. 

 

Na de scripties van mijn vorige opleidingen had ik niet verwacht ooit nog een masterthesis te hoeven 

schrijven. Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan: de planologie is gewoon té leuk. Het was 

een onderzoek waar ik nog maanden aan door had kunnen schrijven, voornamelijk door de brede 

invalshoek van het onderzoek. Toch moesten er keuzes gemaakt worden wat wel en niet onderzocht 

ging worden. De bezoeken aan het plangebied, de gesprekken met betrokkenen en het houden van 

de expertmeetings en vragenlijsten hebben het een heel leuk en afwisselend onderzoek gemaakt, 

waar ik op heel veel momenten met plezier aan heb gewerkt. 

 

Mijn dank gaat uit naar Tamy Stav voor haar inspiratie en kritische houding op momenten dat ik even 

‘nieuwe krachten nodig had’ om vol overtuiging verder te gaan. Ook gaat mijn dank uit naar de 

collega’s bij Boiten Raadgevende Ingenieurs, met in het bijzonder Bastiaan Harbers, voor de prettige 

samenwerking en begeleiding. Ik heb de mogelijkheid gekregen mij volledig in de casus te verdiepen, 

mede dankzij de projectbesprekingen in Harlingen waarvan ik altijd deel mocht uitmaken. Uiteraard 

gaat mijn dank uit naar de geïnterviewde personen (‘de experts’) en de respondenten van de 

vragenlijst. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet uitvoerbaar geweest. 

 

Mocht u na het lezen van deze thesis nog vragen hebben of meer willen weten, aarzel dan niet om 

contact met mij op te nemen. 

  

http://www.hetpalet-noordwolde.nl/
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   Tabel I De leisure en entertainment waarde van het Rotterdamse waterfront (Romein, 2005). 
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Figuur I De relatie tussen NEP, NUP en UDP (naar: Moulaert et al. 2003, in Aerts, 2010, p.18). 
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Tabel II Oude en nieuwe megaprojecten (vertaald uit: Lehrer & Laidley, 2008, p. 799) 
 Oude Megaprojecten Nieuwe Megaprojecten 
Tijdspad Jaren ’30 – Jaren ‘80 Jaren ’80 - nu 
Initiatiefnemer Overheid Overheid en private partijen 
Financiering Hoge uitgaven Hoge uitgaven 
Focus Enkelzijdig ( bijv. alleen infrastructuur) Flexibiliteit en diversiteit (mixed-use) 
Ideologie ‘Vooruitgang’ ‘Concurrerende stad’ 

‘Neoliberaal urbanisme’ 
Fysieke uitvoering Monolithische, enkelvoudige structuur, 

verspreid via netwerken (plaats) 
Complexen/districten 

(regio) 
Publieke 
voordelen 

Democratisering van publieke goederen 
(water, wegen, elektriciteit) 

Democratisering van de publieke ruimte 
door grootschalige verbeteringen met als 
doel private investeringen aan te trekken. 

Weerstand Hoog Laag 
Kritieke punten ‘Megalomaan’, budgetoverschrijding, 

milieugevolgen, sociale gevolgen. 
Relatief afwezig. 

 

Tabel III Termen en eigenschappen in stedelijke ontwikkelingsprojecten 

Term Kenmerken 
Icoon Innovatief gebouw met de ‘wow-factor’, welke gemakkelijk tot stand komt, meestal 

is geïsoleerd van de directe context en welke erg beroemd is.  
Bestemmingsicoon Als boven, maar verbonden met een plaats.  
Flagship High-profile gebouw dat het doel van de organisatie laat zien en/of een gebouw dat 

dient als katalysator voor gerelateerde ontwikkelingen. 
Cultureel flagship Als boven, maar het gebouw is gewijd aan cultuur.  
‘Signature building’ Een gebouw wordt beeldspraak voor een individuele architect.  
Monument Een groot en imposant gebouw ontworpen om een gevoel van collectieve identiteit 

en ontzag te creëren voor degenen die het hebben gezien.  
Baken Een gebouw dat onlosmakelijk wordt verbonden met een bepaalde plaats door zijn 

inwoners, door het belang of de strategische ligging. Om die reden dient het als 
oriëntatiemiddel en de ontwikkeling van een identiteit.  

(vertaald uit: Smith & Von Krogh Strand, 2011) 

 

Tabel IV Categorieën van leisure (naar: ZKA Consultants & Planners, 2011).  

 Catering & Restaurants: restaurants, cafés, themarestaurants, thematisch café, fast food; 

 Conference, Events & Exhibitions: vormen gericht op (semizakelijke) bijeenkomsten, zoals een 
congrescentrum of evenementenhal; 

 Entertainment uitgesplitst naar: 
- Urban Entertainment: gericht op jongeren en jongvolwassenen (bioscoop, bowling, lasergame, 
karten, poolbiljart); 
- Family Entertainment: gericht op gezinnen met kinderen (indoor speeltuin, midgetgolf, recreatief 
schaatsen); 
- Night Entertainment: vormen van entertainment/cultuur die voorzien in de behoefte van uitgaan 
en elkaar ontmoeten. Doelgroep is het uitgaanspubliek vanaf 35-30 jaar (casino, theater, disco, 
partycentrum, poppodium); 
 - Retailentertainment: combinatie van winkelen en entertainment (bazaars, lifestyleformules); 

 Attractions & Parks: attracties en attractieparken gericht op het aantrekken van bezoek overdag 
(dierentuin, waterpark, pretpark, museum); 

 Sport, Health & Adventure: fitnesscentrum, beauty/sauna, racketcentrum, golf, klimhal indoor skihal. 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

Figuur II De domeinen van belevenis (naar: Griffin & Hayllar, 2006; Lengkeek, 2001; Menheer, 2008; Pine & 

Gilmore, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Menheer, 2008, p. 44). 

 

 

Tabel V De vier generaties van leisurevoorzieningen (naar: Twynstra & Gudde, 2000 in Verstappen, 2002) 

Generatie Omschrijving Voorbeelden 
1

e
 generatie ‘Stand-alone voorzieningen’ Bioscoop, themapark, museum 

2
e
 generatie ‘Multi-leisurecentra’ Perifere clustering van leisure 

3
e
 generatie ‘Nieuwe stedelijke ontwikkelingen’ Integratie van leisure met wonen, werken en retail 

4
e
 generatie ‘Volledige functiemenging’ Verdere uitbreiding van (publieke) functies, ‘retirement 

villages’ 

Tabel VI Aandeel van de markt van leisurevoorzieningen (naar: NVM, 2009) 

Sector Marktaandeel Kenmerken 
Horeca 63% Horeca heeft vaak een bredere wijkfunctie en kan ondersteunend 

zijn voor andere functies. Een sterrenrestaurant kan dienen als een 
belangrijke (sub)trekker. 

Sport 12% Fitness is een groeibranche en komt steeds vaker voor in 
combinatie met wellness. 

Verblijfsaccommodatie 11% Hotels vervullen vaak de rol van subtrekker, soms ondersteunend 
aan andere voorzieningen. Hierbij wordt steeds vaker gericht op 
specifieke doelgroepen en integratie met andere functies 
(beautycentrum, theater of fitness). 

Cultuur 6% Voornamelijk theaters, poppodia en musea hebben de kracht om 
bezoekers aan te trekken. Ontwikkelingen zijn divers: het aantal 
bezoekers van musea neemt af, het aantal bezoekers van poppodia 
neemt toe. 

Wellness 5% Toegenomen aandacht voor gezondheid en ontspanning en in 
toenemende mate meerdere voorzieningen gecombineerd (sauna’s, 
schoonheidsbehandelingen en massages). 

Entertainment 3% Bioscopen, casino’s en attractieparken zijn voornamelijk belangrijke 
publiekstrekkers. Attractieparken kenmerken zich door toenemende 
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Diversionary 

mode 

‘Browser’ 

‘Explorer’ 

Experiential/ 

Experimental 

mode 

 

‘Explorer’ 

Experimental/ 
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Kader I Demografische ontwikkelingen en leisure (naar: Recron, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thematisering en ketenvorming. Schaalvergroting en vernieuwing in 
de bioscoopbranche zorgt voor stijgende bezoekersaantallen. 

Totaal 100%  

Demografische ontwikkelingen 

 Toenemende bevolkingsgroei; 

 Meer ouderen (vergrijzing) en minder jongeren (ontgroening). Ouderen zijn ook kapitaalkrachtiger en vitaler; 

 Toenemend aantal alleenstaanden. Deze groep heeft een gevarieerd recreatiegedrag, alleen of samen, uit of 

thuis; 

 Toenemend aantal éénoudergezinnen. Zij besteden veel vrije tijd dichtbij huis, in parken en groengebieden; 

 Meer allochtonen. Er wordt verwacht dat het recreatiegedrag van allochtonen in de toekomst steeds meer gaat 

lijken op dat van autochtonen. Ook deze ‘nieuwe Nederlanders’ zullen in Nederland recreëren.  

 

 

*Deze nummering geldt ook voor de andere kaders met ontwikkelingen 

* 
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Kader II Economische ontwikkelingen en leisure (naar: Recron, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kader III Sociaal-culturele ontwikkelingen en leisure (naar: Recron, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal-culturele ontwikkelingen 

 Afname van de beschikbare besteedbare vrije tijd door flexibel werken, ook in het weekend, duobanen en 

agenda’s van kinderen (nadruk op ‘quality time’). Vrijetijdsactiviteiten vinden steeds meer op gezamenlijke vrije 

dagen plaats; 

 Toenemend belang van gezondheid, rust, gemoedelijkheid enerzijds en cultuur, vermaak en uit eten anderzijds: 

“rust, ruimte en bezinning" vs. “pret, beleving en avontuur”; 

 Individualisering; 

 Toenemend belang van mobiliteit & andere vormen van vervoer; 

 Toenemende behoefte aan dagrecreatie in en rond de stad; 

 Zorg, veiligheid, gastvrijheid en geborgenheid zijn de belangrijkste sociale behoeften nu, maar vooral ook in de 

toekomst. 

 

Economische ontwikkelingen 

 Verschillende onderdelen van vrijetijdsvoorzieningen gaan zich steeds meer ontwikkelen tot één, binnen een 

marktopererende vrijetijdsindustrie; 

 Door het groeiende aanbod heeft leisure ook steeds meer ruimtelijke gevolgen: de locatie van het aanbod 

verschuift en daardoor verschuiven ruimtelijke patronen; 

 Toenemende samenwerking door ondernemers door bijvoorbeeld combinatiekaarten of jaarkaarten in te 

voeren; 

 Toenemend belang van een recreatiewoning of stacaravan (zie ook Provinciale Zeeuwse Courant, 2011); 

 Toenemende concurrentie van het buitenland: bij een krap budget is het niet meer vanzelfsprekend dat de 

buitenlandvakantie vervalt; 

 Verbreding en verlenging van het toeristisch-recreatieve seizoen.  
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Kader IV Politiek-bestuurlijke, EU- en internationale ontwikkelingen en leisure (naar: Recron, 2005). 

  
Politiek-bestuurlijke, EU- en internationale ontwikkelingen 

 Toenemende rol van Europese regelgeving, in het bijzonder betreffende het plattelandsbeleid en duurzaam 

toerisme; 

 Afnemende rol van de Rijksoverheid; 

 International veiligheid; 

 Nieuwe markten binnen de Europese Unie (voormalige Oostbloklanden als doelgroep). 
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Kader V Product- en technologische ontwikkelingen en leisure (naar: Recron, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel VII Functiesynergie van leisure: kernelementen en ondersteunende elementen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Jansen-Verbeke, 1992 in Verstappen, 2002, p. 16) 

Product- en technologische ontwikkelingen 

 Aantal kampeerterreinen neemt af en toenemende vraag naar luxere vormen van kamperen en 

camperplaatsen; 

 Combinatie van verblijf met zorg; 

 Toenemende vraaggestuurde accommodaties; 

 Clustering van voorzieningen; 

 Uitgebreide openingstijden; 

 Goed vooruitzicht voor kleinschalige dagattracties, grootschalige dagattracties krijgen het moeilijk; 

 Toenemende professionalisering; 

 Internet als communicatiemedium en onderscheidend middel in de vorm van bijvoorbeeld een website en 

promotiemateriaal; 

 Nauwere verweving van werk- en vrijetijdspatronen door mobiele telefonie en ‘social media’. 
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Tabel VIII Aantrekkingskracht leisurevoorzieningen naar functie (NVM, 2009) 

 

 

  

Tabel IX Leisure-retail concepten (naar: Fokkink, 2004 en Koeneman, 2003 in Van Dam, 2008) 
Concept Kenmerken 
Shopping Malls/Megamalls Ontstaan als tegenhanger van stadscentra en met als doel het nabootsen 

van de stadscentra met zoveel mogelijk leisure-elementen (bioscopen, 
restaurants). Megamalls zijn ontstaan uit onvrede van de uniformiteit van de 
shoppingmalls. 

Themed Mall Winkelcentrum opgebouwd rondom een thema. 
Festival Marketplace Een variant op ‘saaie’ suburbane winkelcentra in de VS. De naam is afgeleid 

van festiviteiten die rondom middeleeuwse markten plaatsvonden. 
Entertainment & eten spelen een even belangrijke rol als retail, binnen een 
historische of architectonische context. Dit concept is niet haalbaar 
gebleken. 

Urban Entertainment Center Een vernieuwde mix van entertainment en retail. Entertainment vormt de 
trekker. Doel is vaak het nieuw leven inblazen van perifere winkelcentra. 

Multiplexbioscopen Grootschalige bioscoopcomplexen met 8-16 zalen. Doel is veelal als trekker 
van een gebied. Ondersteunend een foodaanbod. 

Multifunctionele concepten, 
stadions 

Voetbalstadions worden uitgebreid met aanvullende functies (retail, fitness, 
horeca), voornamelijk om onrendabele exploitatie van het stadion tegen te 
gaan. 

Family Entertainment Center Het samenvoegen van speelvoorzieningen in een grote ruimte waarbij soms 
entreeprijzen worden geheven. Het concept is gericht op kinderen en 
jongeren, vaak gekoppeld aan een winkelcentrum. 

Foodcourt Een verzameling horeca-exploitanten meestal rondom een 
gemeenschappelijk centraal plein, vaak als onderdeel van een 
winkelcentrum. 

Factory Outlet Center (FOC) Een concentratie van merkwinkels die artikelen tegen gereduceerde prijzen 
aanbieden. Combinatie van merk- en prijsgeoriënteerd, waarbij een groot 
verzorgingsgebied nodig is. 
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Vragenlijst Harlingen - Nederlands 
 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst ‘recreatieve en winkelvoorzieningen aan het waterfront’ 
 

Deze vragenlijst is een onderdeel van een onafhankelijk onderzoek naar de herontwikkeling van een 

waterfront van een kleine Nederlandse stad. Met ‘waterfront’ wordt het gebied bedoeld dat aan het 

water ligt. Dit kan een zee, rivier, meer of kanaal zijn. Doel van het onderzoek is te komen tot een 

optimale ontwikkelingsstrategie voor een locatie aan het water waardoor de aantrekkelijkheid als 

toeristische bestemming en verblijfsgebied wordt vergroot. 

 

U zou mij een enorme dienst bewijzen als u de vragen op de volgende pagina’s wilt beantwoorden. 

De vragenlijst bestaat uit drie delen. Het eerste deel vraagt naar uw vakantiegedrag. Het tweede deel 

gaat verder in op uw visie op een waterfront. Ten slotte vraagt het derde deel naar een aantal 

persoonlijke gegevens. In totaal zijn er 16 vragen. Dit zal u ongeveer 8 minuten kosten. U kunt uw 

antwoorden noteren in de ruimte onder de vragen en aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor 

eventuele extra opmerkingen. De cursieve tekst tussen haakjes geeft aanvullende invulinstructies. 

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld en enkel gebruikt ten einde van het 

uitvoeren van dit afstudeeronderzoek voor de afronding van mijn opleiding. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Odette Verheij. 

Studente Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

   

Strand 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Waterfront_Park,_Portland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Nanaimo_Waterfront.jpg
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DEFINITIES 
 

Bezoeker: iemand die buitenshuis een vrijetijdsactiviteit onderneemt, maar niet overnacht op die 

locatie. 

 

Toerist: iemand die meer dan een uur een vrijetijdsactiviteit onderneemt en daarbij ook gebruik 

maakt van ten minste één overnachting. 

 

Vakantie: ten minste één overnachting buitenshuis voor recreatieve doeleinden (congressen en 

zakelijke bijeenkomsten tellen niet mee). 

 

DEEL 1 VAKANTIEGEDRAG 

 

1. Hoe vaak gaat u gemiddeld per jaar op vakantie? (één antwoordmogelijkheid kiezen) 

 Nooit 

 Eén keer per jaar 

     Twee keer per jaar 

Drie keer per jaar 

Vaker dan drie keer per jaar 

 

2. Waar gaat u op vakantie? (één antwoordmogelijkheid kiezen) 

Enkel naar Nederland 

Enkel naar het buitenland 

     Lange vakantie naar het buitenland, korte vakantie in Nederland 

     Lange vakantie in Nederland, korte vakantie naar het buitenland 

 

3. Bent u al eens in Harlingen geweest voor een vakantie of recreatieve activiteit (museum, 

winkelen, zeilen, weekendje of nachtje weg, wandeling, evenement of iets dergelijks)? 

Ja (ga naar vraag 4) 

     Nee (ga naar vraag 5) 

 

4. Wat zijn volgens u positieve aspecten van Harlingen? 
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5. Welke reden of redenen heeft u om niet te kiezen voor Harlingen als vakantiebestemming of 

dagje uit?  

 

 

 

 

DEEL 2 HET BEZOEK AAN EEN WATERFRONT 

 

In dit tweede deel vragen wij u een visie te vormen over wat voor u belangrijke aspecten zijn als u 

een bezoek brengt aan een waterfront.  

 

6. Wat vindt u mooi aan een waterfrontlocatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kies in de onderstaande rijen telkens één van de opties die uw voorkeur heeft als u een 

waterfrontlocatie zou bezoeken: (selecteer óf  het aspect links óf rechts, afhankelijk van de voorkeur) 

 Sportvoorzieningen (midgetgolf, schaatsen, 
fitness, klimmen, voetbal) 

of
 Wellness (spa, massage, kruidenbad, 
schoonheidsbehandelingen) 

 Overdekte kindervoorzieningen (speelhal, 
gamen, paintball, lasergame, zwembad, 
waterpark) 

of
 Openbaar park (speeltuinen, voetbalveldjes, 
picknicktafels) 

 Cultuur (museum, theater, monumenten, 
galerie) 

of
 Actief/adrenaline (karten, skydivetoren, 
ballonvaart, indoor surfen, skihal, waterskiën) 

 Winkels of  Horeca (café, restaurant, bar) 
 Watersportactiviteiten (waterskibaan, zeilen, 
rondvaarten) 

of
 Strand 

 Souvenirwinkel of  Markt/braderie 
 Gemak van parkeren 

of 
 Korte loopafstanden tussen verschillende 
attracties in de stad 

 Evenementen of  Jachthaven 
 Natuur/milieu educatieve voorziening 
(bezoekerscentrum voor een natuurgebied of 
voor een dierensoort, bijv. waddencentrum)

of 
 Winkels

 Actief bezig zijn met sport  
of 

 Ontspanning & ontsnapping van dagelijkse 
werkzaamheden 

 Horeca (café, restaurant, bar) of  Kunst & cultuur
 Reisafstand- en reisduur/bereikbaarheid of  Uniek aanbod van recreatieve voorzieningen 
 Toprestaurant of  (Muziek)café 
 Uitzicht op het water of  Gemakkelijke doorgang naar de binnenstad 
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 Bereikbaarheid van buitenaf (reisduur) 
of 

 Dat het waterfront laat zien wat het 
voorgaande gebruik is geweest

 Natuur (wandelen, fietsen, park, strand)
of 

 Gebouwde voorzieningen (winkels, horeca, 
attractiepark) 

 

8. Hoe belangrijk is het voor u om tijdens uw vakantie of dagje uit aan een waterfrontlocatie: 

 

 1= van geen belang, 5= van groot belang 

op deze locatie zowel horeca, winkels als 
vrijetijdsvoorzieningen te kunnen vinden? 

1 2 3 4 5 

te proeven van het traditionele, unieke 
historische karakter van een stad? 

1 2 3 4 5 

gratis gebruik te kunnen maken van een park 
en/of speelvoorzieningen? 

1 2 3 4 5 

kennis te maken met ambachten en 
industriële beroepen? 

1 2 3 4 5 

een maritieme sfeer te beleven? (alles in het 
teken van scheepvaart) 

1 2 3 4 5 

 watersport gerelateerde activiteiten te doen? 1 2 3 4 5 
winkels te bezoeken die u niet overal 
aantreft? 

1 2 3 4 5 

dicht bij de binnenstad/het centrum te zitten? 1 2 3 4 5 
de beschikking te hebben over 
slechtweervoorzieningen (indoor)? 

1 2 3 4 5 

een aantrekkelijke wandelroute langs de 
waterkant te hebben? 

1 2 3 4 5 

het voorgaande gebruik van de locatie terug 
te vinden (oude loodsen of havenbedrijfjes) 

1 2 3 4 5 

bij elk bezoek iets nieuws te ervaren, zien of 
doen? 

1 2 3 4 5 

 

9. Wat voor soort accommodatie heeft uw voorkeur? (maximaal twee opties aankruisen) 

 Appartement 

 Bed & Breakfast 

 Bungalowpark 

 Camperplaats 

 Groepsverblijf 

 Hotel 

 Jachthavenplaats 

 Pension 

 Kampeerterrein/camping 

 Tweede woning 

 Vaste kampeerplaats 

 Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 
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10. Welke soort winkels zou u graag aantreffen aan een waterfront?  

(maximaal twee opties aankruisen)  

 (Kleine) Speciaalzaken 

 Winkelketens/franchiseformules  

 Luxe winkels met exclusieve merken 

 Warenhuizen  

 Overdekt winkelcentrum 

 Outletstore (overjarige merkcollecties) 

 Markt/bazaar 

 Winkels rondom een bepaald thema, namelijk:………………………………………………. 

 Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………….. 

 
DEEL 3 PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
11. Wat is uw geslacht? 
Man  

Vrouw  

 

12. Wat is uw leeftijd? 
Jonger dan 25 jaar 

Tussen de 25-35 jaar 

Tussen de 36-45 jaar 

Tussen de 46-55 jaar 

Tussen de 56-65 jaar 

Ouder dan 65 jaar 

 
13. In welke provincie woont u? 
Noord-Holland 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Flevoland 

Overijssel 

Utrecht 

Zuid-Holland 

Gelderland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Limburg 
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14. Hoe is uw werksituatie het beste te omschrijven? 
Fulltime werkend  

Parttime werkend  

Gepensioneerd  

Student/Scholier  

Arbeidsongeschikt  

Werkzoekende  

Huisvrouw  

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 

 

15. Hoe is uw gezinssamenstelling het beste te omschrijven? 

Alleenstaand 

Alleenstaand met kind/kinderen 

Samenwonend/gehuwd zonder (inwonende) kinderen 

Samenwonend/gehuwd met kinderen  

Woon bij ouders 

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 16. Wat is u hoogst afgeronde opleiding? 

Basisonderwijs  

VMBO/MAVO  

HAVO/VWO  

LBO/Huishoudschool 

MBO  

HBO  

Universiteit 

 

 

Als u nog andere aanvullingen heeft met betrekking tot waterfrontherontwikkelingen of 

overige opmerkingen over het onderzoek heeft kunt u deze aangeven op de volgende 

pagina! 
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Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Vragenlijst Volendam - Nederlands  
 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst ‘recreatieve en winkelvoorzieningen aan het waterfront’ 
 

Deze vragenlijst is een onderdeel van een onafhankelijk onderzoek naar de herontwikkeling van een 

waterfront van een kleine Nederlandse stad. Met ‘waterfront’ wordt het gebied bedoeld dat aan het 

water ligt. Dit kan een zee, rivier, meer of kanaal zijn. Doel van het onderzoek is te komen tot een 

optimale ontwikkelingsstrategie voor een locatie aan het water waardoor de aantrekkelijkheid als 

toeristische bestemming en verblijfsgebied wordt vergroot. 

 

U zou mij een enorme dienst bewijzen als u de vragen op de volgende pagina’s wilt beantwoorden. 

De vragenlijst bestaat uit drie delen. Het eerste deel vraagt naar uw vakantiegedrag. Het tweede deel 

gaat verder in op uw visie op een waterfront. Ten slotte vraagt het derde deel naar een aantal 

persoonlijke gegevens. In totaal zijn er 17 vragen. Dit zal u ongeveer 8 minuten kosten. U kunt uw 

antwoorden noteren in de ruimte onder de vragen en aan het einde van de vragenlijst is ruimte voor 

eventuele extra opmerkingen. De cursieve tekst tussen haakjes geeft aanvullende invulinstructies. 

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld en enkel gebruikt ten einde van het 

uitvoeren van dit afstudeeronderzoek voor de afronding van mijn opleiding. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Odette Verheij. 

Studente Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

   

Strand 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Waterfront_Park,_Portland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Nanaimo_Waterfront.jpg
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DEFINITIES 
 

Bezoeker: iemand die buitenshuis een vrijetijdsactiviteit onderneemt, maar niet overnacht op die 

locatie. 

 

Toerist: iemand die meer dan een uur een vrijetijdsactiviteit onderneemt en daarbij ook gebruik 

maakt van ten minste één overnachting. 

 

Vakantie: ten minste één overnachting buitenshuis voor recreatieve doeleinden (congressen en 

zakelijke bijeenkomsten tellen niet mee). 

 

DEEL 1 VAKANTIEGEDRAG 

 

1. Hoe vaak gaat u gemiddeld per jaar op vakantie? (één antwoordmogelijkheid kiezen) 

 Nooit 

 Eén keer per jaar 

     Twee keer per jaar 

Drie keer per jaar 

Vaker dan drie keer per jaar 

 

2. Waar gaat u op vakantie? (één antwoordmogelijkheid kiezen) 

Enkel naar Nederland 

Enkel naar het buitenland 

     Lange vakantie naar het buitenland, korte vakantie in Nederland 

     Lange vakantie in Nederland, korte vakantie naar het buitenland 

 

3. Weet u waar Harlingen ligt?  

Ja 

     Nee 

 

4. Bent u al eens in Harlingen geweest voor een vakantie of recreatieve activiteit (museum, 

winkelen, zeilen, weekendje of nachtje weg, wandeling, evenement of iets dergelijks)? 

Ja (ga naar vraag 5) 

     Nee (ga naar vraag 6) 

 

5. Wat zijn volgens u positieve aspecten van Harlingen? 
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6. Welke reden of redenen heeft u om niet te kiezen voor Harlingen als vakantiebestemming of 

dagje uit?  

 

 

 

 

DEEL 2 HET BEZOEK AAN EEN WATERFRONT 

 

In dit tweede deel vragen wij u een visie te vormen over wat voor u belangrijke aspecten zijn als u 

een bezoek brengt aan een waterfront.  

 

7. Wat vindt u mooi aan een waterfrontlocatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kies in de onderstaande rijen telkens één van de opties die uw voorkeur heeft als u een 

waterfrontlocatie zou bezoeken: (selecteer óf  het aspect links óf rechts, afhankelijk van de voorkeur) 

 Sportvoorzieningen (midgetgolf, schaatsen, 
fitness, klimmen, voetbal) 

of
 Wellness (spa, massage, kruidenbad, 
schoonheidsbehandelingen) 

 Overdekte kindervoorzieningen (speelhal, 
gamen, paintball, lasergame, zwembad, 
waterpark) 

of
 Openbaar park (speeltuinen, voetbalveldjes, 
picknicktafels) 

 Cultuur (museum, theater, monumenten, 
galerie) 

of
 Actief/adrenaline (karten, skydivetoren, 
ballonvaart, indoor surfen, skihal, waterskiën) 

 Winkels of  Horeca (café, restaurant, bar) 
 Watersportactiviteiten (waterskibaan, zeilen, 
rondvaarten) 

of
 Strand 

 Souvenirwinkel of  Markt/braderie 
 Gemak van parkeren 

of 
 Korte loopafstanden tussen verschillende 
attracties in de stad 

 Evenementen of  Jachthaven 
 Natuur/milieu educatieve voorziening 
(bezoekerscentrum voor een natuurgebied of 
voor een dierensoort, bijv. waddencentrum)

of 
 Winkels

 Actief bezig zijn met sport  
of 

 Ontspanning & ontsnapping van dagelijkse 
werkzaamheden 

 Horeca (café, restaurant, bar) of  Kunst & cultuur
 Reisafstand- en reisduur/bereikbaarheid of  Uniek aanbod van recreatieve voorzieningen 
 Toprestaurant of  (Muziek)café 
 Uitzicht op het water of  Gemakkelijke doorgang naar de binnenstad 
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 Bereikbaarheid van buitenaf (reisduur)
of 

 Dat het waterfront laat zien wat het 
voorgaande gebruik is geweest

 Natuur (wandelen, fietsen, park, strand)
of 

 Gebouwde voorzieningen (winkels, horeca, 
attractiepark) 

 

9. Hoe belangrijk is het voor u om tijdens uw vakantie of dagje uit aan een waterfrontlocatie: 

 

 1= van geen belang, 5= van groot belang 

op deze locatie zowel horeca, winkels als 
vrijetijdsvoorzieningen te kunnen vinden? 

1 2 3 4 5 

te proeven van het traditionele, unieke 
historische karakter van een stad? 

1 2 3 4 5 

gratis gebruik te kunnen maken van een park 
en/of speelvoorzieningen? 

1 2 3 4 5 

kennis te maken met ambachten en 
industriële beroepen? 

1 2 3 4 5 

een maritieme sfeer te beleven? (alles in het 
teken van scheepvaart) 

1 2 3 4 5 

 watersport gerelateerde activiteiten te doen? 1 2 3 4 5 
winkels te bezoeken die u niet overal 
aantreft? 

1 2 3 4 5 

dicht bij de binnenstad/het centrum te zitten? 1 2 3 4 5 
de beschikking te hebben over 
slechtweervoorzieningen (indoor)? 

1 2 3 4 5 

een aantrekkelijke wandelroute langs de 
waterkant te hebben? 

1 2 3 4 5 

het voorgaande gebruik van de locatie terug 
te vinden (oude loodsen of havenbedrijfjes) 

1 2 3 4 5 

bij elk bezoek iets nieuws te ervaren, zien of 
doen? 

1 2 3 4 5 

 

10. Wat voor soort accommodatie heeft uw voorkeur? (maximaal twee opties aankruisen) 

 Appartement 

 Bed & Breakfast 

 Bungalowpark 

 Camperplaats 

 Groepsverblijf 

 Hotel 

 Jachthavenplaats 

 Pension 

 Kampeerterrein/camping 

 Tweede woning 

 Vaste kampeerplaats 

 Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 
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11. Welke soort winkels zou u graag aantreffen aan een waterfront?  

(maximaal twee opties aankruisen)  

 (Kleine) Speciaalzaken 

 Winkelketens/franchiseformules  

 Luxe winkels met exclusieve merken 

 Warenhuizen  

 Overdekt winkelcentrum 

 Outletstore (overjarige merkcollecties) 

 Markt/bazaar 

 Winkels rondom een bepaald thema, namelijk:………………………………………………. 

 Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………….. 

 
DEEL 3 PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
12. Wat is uw geslacht? 
Man  

Vrouw  

 

13. Wat is uw leeftijd? 
Jonger dan 25 jaar 

Tussen de 25-35 jaar 

Tussen de 36-45 jaar 

Tussen de 46-55 jaar 

Tussen de 56-65 jaar 

Ouder dan 65 jaar 

 
14. In welke provincie woont u? 
Noord-Holland 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Flevoland 

Overijssel 

Utrecht 

Zuid-Holland 

Gelderland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Limburg 
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15. Hoe is uw werksituatie het beste te omschrijven? 

Fulltime werkend  

Parttime werkend  

Gepensioneerd  

Student/Scholier  

Arbeidsongeschikt  

Werkzoekende  

Huisvrouw  

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 

 

16. Hoe is uw gezinssamenstelling het beste te omschrijven? 

Al leenstaand 

Alleenstaand met kind/kinderen 

Samenwonend/gehuwd zonder (inwonende) kinderen 

Samenwonend/gehuwd met kinderen  

Woon bij ouders 

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 17. Wat is u hoogst afgeronde opleiding? 

Basisonderwijs  

VMBO/MAVO  

HAVO/VWO  

LBO/Huishoudschool 

MBO  

HBO  

Universiteit 

 

 

Als u nog andere aanvullingen heeft met betrekking tot waterfrontherontwikkelingen of 

overige opmerkingen over het onderzoek heeft kunt u deze aangeven op de volgende 

pagina! 
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Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 

 



 

xxiv 
 

Vragenlijst Volendam - Engels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire ‘leisure and retail facilities at the waterfront’ 
 

This questionnaire is part of an independent research investigating the redevelopment of a 

waterfront of a small city in the Netherlands. With ‘waterfront’ I mean a place adjacent to water. This 

water can be a sea, lake, river, canal or creek. The goal of the research is coming up with an optimal 

development strategy for a location adjacent to water to attract tourists and visitors. 

 

You could be of great help by answering the questions stated at the upcoming pages. The 

questionnaire consists of three parts. The first part asks you about your holiday behaviour. The 

second part asks you about your visions for a waterfront. Finally the third part asks you about some 

personal details. The questionnaire consists of 17 questions which will take you around 8 minutes to 

fill out. At the end of the questionnaire there is space to write down your remarks concerning the 

research or other aspects you want to mention.  

 

Your answers will be treated confidentially and anonymously and will only be used for the purpose of 

this research. 

 

Thanks in advance for your cooperation! 

 

Odette Verheij. 

Student Radboud University Nijmegen. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Waterfront_Park,_Portland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Nanaimo_Waterfront.jpg
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DEFINITIONS 

 

Visitor: someone undertaking a leisure activity outside the house for at least one hour, but not 

staying overnight. 

 

Tourist: someone undertaking a leisure activity outside the house and at least spending one night out 

of the house as well. 

 

Vacation: at least one overnight stay out of the house with recreational/leisure purposes (conference 

and business meetings are not included). 

 

PART 1 HOLIDAY BEHAVIOR 

 

1. How many times a year (on average) do you go on a vacation? (choose one option) 

 Never 

 Once a year 

     Twice a year 

Three times a year 

More than three times a year 

 

2. Where do you usually go on a vacation? (choose one option) 

Only abroad 

My home country 

Long vacation abroad, short vacation in my home country 

     Long vacation in my home country, short vacation abroad 

 

3. Do you know where Harlingen (the Netherlands) is situated?  

Yes 

     No 

 

4. Have you ever been in Harlingen for a vacation or leisure activity? (museum, shopping, sailing, 

overnight stay, walking, festivals etc.) 

Yes (move on to question 5)  

     No (move on to question 6) 

 

5. What do you think are the most positive aspects of Harlingen? 
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6. What reason or which reasons do you have not to choose for Harlingen as destination for your 

vacation or daytrip? 

 

 

 

 

 

PART 2 VISITING A WATERFRONT 

 

This second part asks you about your preferences when visiting a waterfront. 

 

7. What makes a waterfront beautiful to you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Choose in each row below one of the stated options that has your preference when visiting a 

waterfront location (select either the aspect left or the aspect right, depending on your preference) 

 Sport facilities (midget golf, ice skating, fitness 
sport, climbing, soccer) 

or
 Wellness (spa, massage, beauty treatments) 

 Indoor children facilities (gaming hall, water  
park, paintball, laser game, swimming pool) 

or
 Public park (playground, soccer field,  picnic 
ground) 

 Culture (museum, theatre, monuments, art 
gallery) or

 Active/adrenaline (karting, skydive tower, 
ballooning, indoor surfing, indoor ski slope, 
waterskiing) 

 Shops or  Catering facilities (café, restaurant, bar) 
 Aquatic sports (water-ski-slope, sailing, cruise) or  Beach 
 Souvenir shop or  Market place/bazaar/fancy fair 
 Ease of parking 

or 
 Short walking distances between different 
attractions in the city  

 Event or  Marina 
 Nature/environment educative facility (visitor 
center for a nature reserve or animal, for 
example concerning the Wadden Sea)

or 
 Shops

 Being active with sports  or  Relaxation and/or escape from daily practices  
 Catering facilities (café, restaurant, bar) or  Art & Culture
 Travel distance & accessibility  or  Unique offer of leisure facilities  
 Excellent restaurant or  (Music)café 
 View over the water or  Easy access to the inner city/downtown 
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 External accessibility (travel time)
or 

 That the waterfront shows something of the 
previous use

 Nature (walking, cycling, park, beach)
or 

 Built facilities (shops, catering facilities, 
attraction park) 

 

9. How important is it for you, while on a vacation or daytrip at the waterfront, to: 

 

 1= of no importance, 5= of great importance 

find catering facilities, shops and leisure 
facilities combined on one spot? 

1 2 3 4 5 

taste the traditional, unique historical 
character of the city? 

1 2 3 4 5 

make free use of (green) parks and/or play 
grounds?  

1 2 3 4 5 

learn more about local crafts and industrial 
jobs?  

1 2 3 4 5 

experience a maritime/nautical ambiance 
(everything dedicated to navigation and 
vessels)? 

1 2 3 4 5 

doing aquatic sports related activities? 1 2 3 4 5 
visiting shops you don`t find everywhere?  1 2 3 4 5 
being close at the city center?  1 2 3 4 5 
dispose of bad weather facilities (indoor)? 1 2 3 4 5 
have an attractive promenade or scenic route 
along the water edge?  

1 2 3 4 5 

trace back to the previous use of the location 
(old sheds, harbour installations)? 

1 2 3 4 5 

experience, do and see something new with 
every visit? 

1 2 3 4 5 

 

10. What kind of overnight stay possibilities would you prefer? (tick maximal two boxes) 

 Apartment 

 Bed & Breakfast 

 Bungalow park 

 Mobile home place 

 Group stay 

 Hotel 

 Marina berth 

 Guest house 

 Camping site 

 Second home 

 Fixed camping site 

 Other, namely: ……………………………………………………………………………………………. 
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11. What kind of shops would you refer on the waterfront? (tick maximal two boxes) 

 Speciality stores 

 Franchise shops 

 Exclusive shops with luxurious brands 

 Department stores 

 Shopping mall (covered shopping center) 

 Outlet store 

 Market place/bazaar/fancy fair 

 Shops centred around a particular theme, namely:…………………………………….. 

 Other, namely:…………………………………………………………………………………………….. 

 
PART 3 PERSONAL DETAILS 
 
12. What is your gender? 
Man  

Woman 

 

13. What is your age? 
Younger than 25 years 

Between 25-35 years 

Between 36-45 years 

Between 46-55 years 

Between 56-65 years 

Older than 65 years 

 
14. Where are you from? 
 

 

 

 

 

15. How can your work situation best be described?  
Working full time  

Working part time

Retired 

Student/Pupil  

Unfit for work 

Job seeker 

Housewife/Houseman 

Other, namely: ……………………………………………………………………………………………. 
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16. How can the composition of your family best be described?  

Single 

Single with child or children 

Living together/married without (resident) child or children 

Living together/married with child or children 

Living at parents’ house 

Other, namely: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 17. What is your highest fulfilled education? 

Primary school  

Lower general secondary education 

Pre-university education  

Domestic science school 

Intermediate Vocational Training 

Higher Vocational Education 

University 

 

If you have any remarks concerning waterfront redevelopment or ways to improve this 

questionnaire or research, you can use the next page! 
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Thank you for your participation! 
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Semigestructureerd interviewschema expertmeetings 

 

- Specifieke kenmerken Harlingen  

- Thematisering 

- Doelgroep 

- Marktvraag, -veranderingen en -ruimte 

- Belang van unieke voorziening 

- Visie bestaande leisure-retail voorzieningen (leegstand, doelgroep, verzorgingsgebied) 

- Visie op ontwikkeling recreatie en toerisme 

- Publiekstrekker of eerste functies/voorzieningen 

- Bekendheid met voorgaande plannen 

- Verbindingen tussen bestaande stad en waterfront 

- Relatie oud en nieuw 

- Rol van de gemeente en andere overheden 

- (Beperkende) beleidskaders 

- Welke actoren betrekken 

- Synergiefuncties 

- Mooi aan een waterfront (ruimtelijke kwaliteit) 

- Rol van de Waddenzee/natuur als recreatie 

- Toegevoegde waarde van een waterfront 

- Draagvlak Harlingse bevolking 

- Parkeren 

- Bereikbaarheid 

- Toegankelijkheid 

- Mogelijkheden jachthaven/watersport 

- Mogelijkheden conferentiemarkt 

- Kansen ontwikkeling bungalowpark/hotelappartementen (grootte, omvang) 

- Waddengerelateerde ontwikkelingen in de regio 

- Rol van historie en erfgoed in Harlingen 

- Aantrekken van investeerders 

- Fasering 

- Grondeigendom 

- Flexibiliteit 
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         Testen theoretische  

         uitgangspunten 

         (vanuit waterfrontherontwikkeling 

         van grote steden) 

 

                   

 

 

 

 

 

 
Figuur III Onderzoeksmodel 
 
Tabel X Informanten expertmeetings en afkortingen 

  

 Informanten expertmeetings Datum Afkorting 
1 Toeristisch Informatie Punt Harlingen 

Mevrouw Nancy Harlaar 
- TIP 

2 Harlinger Ondernemers Vereniging 
De heer Sierke van der Heide 

15 september 2011 HOV 

3 Hotel Zeezicht 
Mevrouw Jenny Postma 

20 september 2011 - 

4 Hotel ’t Heerenlogement 
De heer Wil van den Bos 

20 september 2011 - 

5 Harlinger Water Sport Vereniging 
De heer A.D. Stompedissel & de heer N.S. Pellenbarg 

20 september 2011 HWSV 

6 Waddenvereniging 
De heer Hans Revier 

20 september 2011  

7 Verenigde Bruine Zeilvloot Harlingen - VBZH 
8 Vereniging Oud Harlingen 

De heer Chris Elsinga 
28 september 2011 VOH 

9 Gemeente Harlingen 
Mevrouw Anna Venema 

5 oktober 2011 - 

10 Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Harlingen 
De heer Henk Jan Cornelisse 

5 oktober 2011 KHN 

11 Werkgroep Stadshistorie & Stadsgidsen 
Mevrouw Gerry Kuijper 

15 september 2011 - 

Voor- & 

Literatuurstudie 

Theorie- 

ontwikkeling 
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Documentaire 

analyse 
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12 HBD Noord-Nederland 
De heer Olaf Busch 

22 september 2011 HBD 

13 Provincie Friesland 
De heer Bram Hulsman 

28 september 2011 - 

14 Dormio 
De heer Don van Schaik 

28 oktober 2011 - 

15 Recron 
Mevrouw Petra Ellens 

22 september 2011 - 

16 Commerciële Club Noord-West Friesland 
De heer Yde Koopmans 

22 september 2011 CCNWF 

17 Projectbureau A7Westergo 
De heer Geert Boesjes 

- - 

18 Harlingenboeit.nl 
Mevrouw Karen Brugman 

- - 

19 Camping De Zeehoeve - - 

* Met deze partijen heeft geen gesprek plaatsgevonden   
 

Tabel XI Inkomens in Harlingen (2005-2007) 
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Figuur IV Strategisch eigendomskaart plangebied (niet op schaal) (Bron: Gemeente Harlingen). 
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Figuur V Omvang plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gemeente Harlingen (bewerkt door Bastiaan Harbers, Boiten Raadgevende Ingenieurs) 
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Tabel XII Visie op toeristisch-recreatieve aspecten ‘Beleidsplan Toerisme & Recreatie’ 

Verblijfsrecreatie 
De gemeente streeft naar een gevarieerd aanbod van hotels, kleinschalige logiesaccommodaties en 
(kleinschalige) campings. De instrumenten die de gemeente hiervoor ter beschikking staan, bevinden zich 
vooral op het vlak van de ruimtelijke ordening: de bestemmingsplannen. 
Watersport   
De gemeente streeft er naar een gastvrije en aantrekkelijke haven te zijn voor de diverse groepen 
watersporters. Elke doelgroep heeft zijn eigen wensen en behoeften op het gebied van ligplaatsen en 
faciliteiten. 
Toeristische infrastructuur   
Het realiseren van een goede toeristische infrastructuur is een basistaak van de gemeente. Veel van deze 
basisinfrastructuur is in de loop der jaren al gerealiseerd. Wandel- en fietsroutes kunnen een rol spelen bij het 
opzetten van arrangementen door ondernemers. 
Cultuurhistorie   
De gemeente streeft er naar de binnenstad aantrekkelijk te houden en het straatbeeld kwalitatief te 
verbeteren. 
Industrieel toerisme 
De gemeente wil bereiken dat toeristen meer kennis kunnen maken met karakteristieke beroepen en 
bedrijven in Harlingen. Het belevenisaspect speelt hierbij een grote rol. 
Overig vermaak 
De gemeente wil een aantrekkelijker strand, meer bezoek aan Harlingen van eilandbezoekers, aantrekken van 
bewoners uit de regio voor dagtochten, evenementen beter benutten als promotie en een latere openstelling 
van voornamelijk restaurants. 
Samenwerking 
De komende jaren wil de gemeente de bestaande samenwerking tussen de gemeente, bedrijven, organisaties 
en omliggende gemeenten verder verbeteren en uitbreiden. 
Promotie 
Harlingen zal de komende jaren toeristisch beter op de kaart gezet moeten worden. Ook op het gebied van 
marketing en promotie is samenwerking met de diverse toeristische bedrijven en organisaties een 
voorwaarde. Kernpunten bij de promotie zijn de watersport, het maritieme karakter van Harlingen, 
cultuurhistorie en de evenementen. 

(Bron: Gemeente Harlingen, 2006)  
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Kader VI Voorgaande plannen voor het plangebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie Westerzeedijk (MNR & OPG Landscape) 

De ‘Visie Westerzeedijk’ van MNR & OPG (2008) is gedeeltelijk de onderlegger geweest voor het masterplan 

van de gemeente Harlingen. Uitgangspunt bij deze visie was allereerst een duidelijke zonering met van naar 

zuid naar noord steeds intensievere functies die ingepast worden in de bestaande structuur. Figuur VI laat de 

visie zien van deze partijen op de beoogde herontwikkeling. Voor locatie 1 van het plangebied hebben MNR & 

OPG een hotel, winkels, parkeren of appartementen gevisioneerd. Locatie 2 op de kaart is volgens MNR & OPG 

de geschikte locatie voor een kennis-educatiecentrum, wadden experience center, waddenvereniging, 

wellness/leisure en/of dierentuin voor waddendieren. Locatie 3 focust zich op sport en bewegen met een 

waterspeelplaats, kinderspeelplaats, klimwand, gymzalen, botenverhuur, rondvaarten en/of natuurzeiltochten. 

Voor locatie 4 wordt gesproken over woonboten, recreatiewoningen en drijvende woningen. Voor locatie 5 en 6 

worden een scoutinggebouw, avonturenpark en horeca faciliteit gevisioneerd. Voor de verbindingen op locatie 

7 en 8 gaat het om een passage of loopbrug die de verbinding legt over de dijk. Locatie 9 omvat de uitbreiding 

van de camping en volgens MNR & OPG een nadruk op “natuur verblijven” en “groen-blauwe inpassing”. Op 

locatie 10 in het plangebied is een landmark gepland, iets dat geassocieerd kan worden met Harlingen (MNR & 

OPG, 2008). 

 

                
 Figuur VI Geplande functies in het plangebied 
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  Woningbouwprogramma Willemshaven (Ontwikkel Combinatie Willemshaven (OCW): Moes Bouw & AM) 

OCW is al enkele jaren actief in het plangebied in Harlingen en is in 2009 met een woningbouwprogramma voor 

de Willemshaven gekomen. OCW ziet kansen in het ‘wonen aan het Wad’ wat nog nergens mogelijk is (Kunnen 

& Van Bree, 2011). Kernwoorden als ‘pakhuis karakter’, ‘stoer’, ‘havenkwaliteit’, ‘baksteenarchitectuur’ en 

‘invloeden van het wad’ zijn kernwoorden die hen geïnspireerd hebben bij het ontwerp. Naast de havenkraan op 

het noordelijke puntje van de Willemskade hebben zij een commercieel leisureprogramma/hotel gepland. 

Verder zuidelijker zien zij kansen voor woningen aan het water naast een havenkantoor en een luxe haven met 

voorzieningen. Ook besteedt OCW veel aandacht aan de stedelijke verbindingen tussen binnenstad, 

Willemskade en Westerzeedijk. Wat betreft woningbouw zou het gaan om bijzondere woningen tussen de 108-

120 m
2
 BVO en appartementen tussen de 100-140 m

2
 BVO van maximaal 3-4 lagen en een kap. Het commercieel 

programma legt de nadruk op kleine detailhandel en parkeren moet overdekt plaatsvinden. Een accent is 

maximaal dertig meter hoog, andere aspecten variëren tussen de 15 en 21 meter (Gemeente Harlingen, 2011a; 

OCW, 2009). 

 

 
Figuur VII Schets van woningbouw aan de Willemshaven (OCW, 2009) 

 

Duurzame Willemshaven (IMSA) 

Ook IMSA stelt dat woningbouw op de Willemskade niet uitgesloten moet worden en heeft hiervoor een kort 

ontwerp voor de Willemshaven gemaakt. IMSA ziet kansen in zorgtoerisme, zoals kuuroorden, om het seizoen te 

verlengen. Enkel woningbouw is niet voldoende, maar een mix aan functies maakt het ook op de lange termijn 

aantrekkelijk. IMSA stelt hierbij dat de Willemshaven herbergzaamheid en gezelligheid moet uitstralen (IMSA, 

2006). 

 

  
Figuren VIII en IX Sfeerbeelden van een herontwikkelde Willemshaven (IMSA, 2006). 
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  Recreatiepark ’t Fortuin (MNR & OPG Landscape) 

MNR, OPG Landscape en Architectenbureau Cornelis de Jong hebben in 2009 een voorstel ontwikkeld voor een 

recreatiepark, genaamd “ ’t Fortuin”. Dit recreatiepark wordt gebouwd rondom drie te herbouwen molens. Eén 

van de molens doet dienst als receptie, de andere molens herbergen horeca, leisure en event functies (MNR & 

OPG, 2009). In totaal gaat het om 108 recreatiewoningen waarvan de architectuur geïnspireerd is op de 

Westfriese boerderij en de architectuur van de Harlinger woning. Het herbouwen van de molen(s) heeft enerzijds 

tot doel dat tastbaarheid van een stukje Harlings verleden wordt verbeeld en daarnaast dient vooral de 

receptiemolen (’t Fortuin) als herkenningspunt. Deze molen zal dan ook openbaar toegankelijk worden gemaakt. 

Naast de molens geldt ook water als belangrijk aspect van de ontwikkeling. Figuur X is een impressie van het 

geplande recreatiepark. MNR & OPG hebben aangegeven dat er interesse bestaat bij landelijke 

beheer/verhuurmaatschappijen om een dergelijk park te exploiteren en dat het daarom marktconform 

geëxploiteerd zou kunnen worden (MNR & OPG, 2009). 

                   
    Figuur X Het geplande recreatiepark (met scoutinggebouw, pitch & putt, avonturenpark en parkeren) 

 

Wadden Maritieme Beleving Harlingen/Prins Willim (Stichting Herbouw Prins Willim) 

Scheepswerf Talsma in Franeker en attractiepark Duinen Zathe in Appelscha hebben een plan ontwikkeld voor 

de ontwikkeling van een maritiem belevingscentrum in de Willemshaven (Van der Wal, z.d.). Dit concept is 

gepresenteerd in december 2010. Het plan omvat een combinatie van de herbouw van Prins Willim en de 

ontwikkeling van een WaddenDoe Centrum. Het uitgangspunt van het plan wordt als volgt omschreven: “Een 

eenduidige synergetische recreatieve en toeristische visie te creëren met als uitgangspunt het replica VOC schip 

de Prins Willim. Het concept moet aansluiten bij het bestaande lokale en regionale karakter en de toeristische 

identiteit van Harlingen verbeteren” (Stichting Herbouw Prins Willim, 2010, p. 2). Het plan bestaat uit een 

zevental onderdelen: een (semi)permanente locatie voor de Prins Willim teneinde een exploitabele attractie te 

ontwikkelen, de ontwikkeling van een duurzaam, ‘all weather’ Wadden Maritiem Centrum welke aansluit bij de 

bestaande kwaliteiten van Harlingen, de ontwikkeling van een economische bebouwing voor de middenstand 

met regionale uitstraling, overnachtingsaccommodaties, parkeergelegenheid, conferentiecentrum en beperkte 

woningbouw in de vorm van koop/huur appartementen (Stichting Herbouw Prins Willim, 2010). In het plan is 

aandacht besteed aan een goede routing en een verspreiding van diverse attracties over het gebied, waardoor 

een aansluiting met ‘oud’ Harlingen bevorderd wordt. Stichting Herbouw Prins Willim (2010) spreekt ook over 

het ‘Poortgebouw’ welke volgens hen dient als brugfunctie tussen weerszijden van de dijk waarbij bijvoorbeeld 

ruimte is voor kleine winkeltjes in de passage. Het hele belevingselement van deze ontwikkeling draait om de 

Prins Willim en het VOC tijdperk. De Prins Willim zelf zal enerzijds een historisch verhaal vertellen en anderzijds 

ruimte bieden aan horeca. Voor het Wadden Maritiem Centrum geldt een combinatie van museum en  
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entertainment. Door middel van licht en de juiste inrichting van de openbare ruimte wil men de beleving 

versterken. De stichting geeft aan dat het concept nog niet getoetst is op draagvlak en haalbaarheid. Uit 

persoonlijke communicatie met Laernoes & Le Roy (2011) is duidelijk geworden dat het plan doorberekend is en 

kampt met een tekort van 15 miljoen euro. Het draagvlak binnen de politiek is groot, maar er is nog geen 

exploitant bereid gevonden dit plan te realiseren. 

 

    
Figuur XI Schets conferentieruimte             Figuur XII Overblijfselen van de replica van de Prins Willim 

(Bron: Stichting Herbouw Prins Willem, 2010).       liggende in de Willemshaven (Bron: Van der Wal, z.d.) 

 

WaddenDoe Centrum: DoeWad (André Postma & Erik Plomp) 

De ontwerpers van het DoeWad zijn uitgegaan van drie pijlers: onderzoeken, doen en dromen (wetenschap, 

attractie en fantasie). Het ontwerp bestaat uit vier ‘gebouwen’: een cirkel (science center), vierkant (attractie), 

driehoek (hotel) en een lager gelegen centraal plein. Het gethematiseerde centrale plein is voor iedereen 

toegankelijk en horeca en winkels zijn aanwezig. Op verschillende plekken is het water aanwezig en zichtbaar 

gemaakt. Een andere grote trekker is gevisualiseerd in de Wadpier die loopt vanaf de openbare weg richting de 

zee. Op de pier zijn allerlei actieve en interactieve experimenten te doen. In het science center kunnen 

opleidingsinstituten, kennisinstellingen en bedrijven zich vestigen. Ook hier draait het om beleving en interactief 

bezig zijn. Postma & Plomp geven verschillende suggesties voor thema’s en ervaringen die aangeboden kunnen 

worden. Het hotel heeft als kenmerk duurzaamheid en is ook in het thema water, scheepvaart en nautisch 

vormgegeven (Postma & Plomp, z.d.). Onderstaand het schetsontwerp van het WaddenDoe Centrum aan de 

Westerzeedijk, tegenover het strand. 

                
                 Figuur XIII Ontwerp WaddenDoe Centrum (Postma & Plomp, z.d.) 
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Tabel XIII Analyse overnachtingmogelijkheden in Harlingen (Bronnen: zie literatuurlijst) 
VERBLIJFSRECREATIE HARLINGEN 

Naam Kamers Prijs Faciliteiten 

  o.b.v.  
2 pers. 

Restaurant Lounge
/Bar 

Wifi Zwembad Zalen Fietsverhuur Terras Zonnebank Overig, nl: 

            

Hotel Anna 
Casparii 

16 € 92,50 X X X   X X X Wijnkelder. 

Hotel Zeezicht 
24 € 110-, X X X  tot 30 

pers. 
X X   

Hotel ‘t 
Heerenlogeme

nt 

24 € 87,50 X X X   X    

Vuurtoren 
verblijf 

1 € 319-, Enkel ontbijt         

Havenkraan 
verblijf 

1 € 319,- Enkel ontbijt         

Reddingsboot 
verblijf 

1 € 229,- Enkel ontbijt         

Hotel Almenum 
15 € 85,50/ € 

102,50 
X  X  Tot 10 

pers. 
X X   

Hotel Centraal 
19 € 85,- X X       Biljart, 

themakamer. 

Logement 
Garjen 

6 € 65,- 
- 

€ 85,- 

         

Pension De 
Zeehoeve 

9 € 69,- X X X   X X  Pooltafel, 
recreatieactiviteite

n. 

Gastenverblijf 
De Wadden 

1 € 50-, 
 

Eenvoudig 
ontbijt, lunch 

en diner 
mogelijk 

 X    X  Gratis parkeren, 
tuin 

Pension Wally’s 6 € 59,50 X         

B&B 
Oosterpark 

2 € 58,- Enkel ontbijt         

B& B Het 
Kapiteinshuis 

3 € 50-, 
- 

€ 68,- 

Enkel ontbijt         

Appartement 
Scheerstraat 

3 n.b.       X   

Pension Douma 
State 

4 € 62,- Enkel ontbijt        Gratis parkeren. 

B&B De rode 
kers 

2 € 70,- Enkel ontbijt         

B&B De 
Zuiderhaven 

2 n.b. Enkel ontbijt         

B&B Poelman 2 € 50,- Enkel ontbijt.        Gratis parkeren. 

Appartement ‘t 
Heiligemantsje 

2 € 90,-   X       

Appartement 
De Wadden 

1 € 50,- Enkel ontbijt  X    X   

B&B De 
Botervloot 

3 € 63-,- 
- 

€ 79,- 

Enkel ontbijt         

B&B De 
Tobbedanser 

2 € 55-,- 
- 

€ 65,- 

Enkel ontbijt  X    X  Gratis parkeren 

Pension Zee 2 €45,- Enkel ontbijt      X   

B&B Meijer 2 € 45,- Enkel ontbijt        Gratis parkeren 

Totaal kamers    153 
Naast bovenstaande verblijfsmogelijkheden zijn er nog kampeerplaatsen (aantal onbekend) en 6 trekkershutten op ‘Camping de Zeehoeve’ en twee trekkershutten en een 
appartement bij ‘De Ruimte’ (€ 52,90 per nacht). 
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Toelichting overnachtingsmogelijkheden 

 Harlingen beschikt over vijf hotels, een groot aantal ‘Bed & Breakfasts’, een aantal appartementen en pensions en 

een camping. In totaal gaat het om 153 kamers. Dit aanbod omvat voornamelijk kleine en middelgrote locaties en 

een lager segment (2 of 3 sterren) (maximaal 24 kamers, zie tabel XIII hierboven). De hotels zijn beperkt in 

voorzieningen (beperkt of geen zwembad, wellness of vergaderfaciliteiten). Grontmij (2009) stelt dat in de omgeving 

van Harlingen een gevarieerd aanbod aan hotels bestaat. Van de omgeving van Harlingen is de analyse te vinden in 

tabel XVI. De kansen van de hotelsector in Harlingen zijn goed: in de periode 2003-2007 is het aantal 

hotelovernachtingen in Harlingen gestegen van 34.600 naar 38.500, een toename van ruim elf procent (Grontmij, 

2009). Tabel XIV geeft gemiddeld gezien goede bezettingsgraden van de Harlingse hotels. 

 

Tabel XIV Bezettingsgraad Harlingse hotels 2007 (Bron: Grontmij, 2009) 

 Bedden Bezettingsgraad hele 
jaar 

Bezettingsgraad juli-
augustus 

Anna Casparii 28 55% 80% 
Centraal* 38 39% 49% 
‘t Heerenlogement 48 46% 68% 
Stadslogement Alemenum** 50 19% 31% 
Hotel Zeezicht 48 31% 62% 
Dromen aan Zee (vuurtoren, 
reddingsboot en havenkraan) 

6 74% 77% 

Gemiddelde bezettingsgraad  44% 61% 

* Hotel Centraal heeft geen opgave gedaan voor de maanden augustus t/m december (bezettingsgraad omvat 

alleen de eerste helft van 2007) (Grontmij, 2009). 

** De lage bezettingsgraad van stadslogement Almenum valt te verklaren doordat de meeste kamers geschikt zijn 

voor vier tot vijf personen (Grontmij, 2009). 

 

Grontmij (2009) specificeert in haar onderzoek ook trends en ontwikkelingen met betrekking tot de hotelsector, die 

ook van invloed kunnen zijn voor de ontwikkeling van deze vorm van verblijfsrecreatie. Hieruit komt naar voren dat 

Medioren en senioren de belangrijkste doelgroep vormen voor de hotelmarkt. Daarnaast treedt er een verschuiving 

op van gemiddeld 3 sterren naar gemiddeld 5 sterren (hogere kwaliteit, meer voorzieningen). Ten slotte stelt 

Grontmij (2009) dat er mogelijk ruimte is voor “extended stay” in Harlingen. 'Extended stay' is een 

accommodatietype dat geschikt is voor een korte termijn verblijf maar ook voor een middellang- of langdurig verblijf. 

De kamers zijn vaak groter dan bij een hotel en beschikken vaak over een gescheiden slaapkamer en kitchenette, 

soms gecombineerd met vergadermogelijkheden (Grontmij, 2009). Daarnaast heeft Harlingen één camping. 

Harlingen beschikt niet over verblijfsrecreatie dat planologisch is aangemerkt als ‘recreatiewoning’ (Gemeente 

Harlingen, 2006).In Harlingen hebben verschillende partijen recreatieve ligplaatsen voor de recreatievaart. De 

Harlinger Watersport Vereniging (HWSV) heeft circa 100 vaste ligplaatsen en ook voor passanten is altijd plaats 

(www.harlingerwatersportvereniging.nl). Deze recreatieve ligplaatsen bevinden zich in de Noorder- en Zuiderhaven 

en de verschillende singels. 

 

Tabel XV Aantal overnachtingen per categorie verblijfsrecreatie (2004-2008) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Hotels 33.800 36.800 37.300 37.900 37.000 
Logies en ontbijt 4.800 8.300 6.900 7.300 10.100 
Jachthavens 15.500 15.100 14.900 15.700 15.900 
Kajuitmotorboten/-zeilboten 2.000 1.900 2.000 0 0 
Campings     58.700 
Groepsaccommodaties     2.600 
Recreatiewoningen*     4.200 
      
Totaal Harlingen     128.500 

* Particuliere verhuur van woningen. (Bron: Toerisme in Cijfers 2009, I&O Research (www.harlingen.nl)). 

 

http://www.harlingen.nl/
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Tabel XVI Analyse overnachtingmogelijkheden in de omgeving van Harlingen (Bronnen: zie literatuurlijst) 

OMGEVING HARLINGEN 
Naam & 
afstand 

Harlingen 

Kamers Prijs p. 
nacht 

Faciliteiten 

  o.b.v.  
2 pers. 

Restaurant Lounge/
Bar 

Wifi Zwembad Vergader-
ruimte 

Fietsverhuur Terras Zonnebank Overig, nl: 

B&B 
Havestein 
Midlum  
(3,5 km) 

3 € 45,- 
-  

€ 55,- 

Enkel ontbijt        Sauna, gratis 
parkeergeleg

enheid. 

B&B Veldzigt 
Wijnaldum 

(6,0 km) 

6 € 30,- Enkel ontbijt  X    X  Pooltafel, 
gratis 

parkeren, 
fietsenstalling

, tuin 

Tulip Inn De 
Valk 

Franeker 
(9,7 km) 

42 € 80,- 
- 
€ 

117,- 

X X X  5, max. 300 
personen 

X X  Gratis 
parkeergeleg

enheid. 

Appartement 
Het Stolphuis 

(7,6 km) 

4 app. € 53,-          

B&B Popta 
Zathe 

(4,2 km) 

1 app. n.b.       X  Deel van 
woning 

eigenaar, tuin 
vrij te 

gebruiken. 

B&B De Bolle 
en de Hynst 

(4,2 km) 

4 € 50,- Enkel ontbijt      X   

Boerderijapp
artement De 

Welstand 
(12,4 km) 

5 app. 
16 

kamers 
(max. 50 

pers.) 

n.b.   X  X X   Fitnessmogeli
jkheden en 

sauna 

Kerklogemen
t De Kraak 
van Dam 
(10,6 km) 

1 app. € 110,- 
- 

€ 150,- 
(voor 6 
pers. 

     X   Fietsen 
inclusief. 

Pension 
Poortstra 
(11,9 km) 

6 € 50,- Enkel ontbijt X       Gratis 
parkeren. 

B&B 
Tzummerhof 

(15,5 km) 

Max. 5 
pers. 

€ 
82,50 

- 
€ 

92,50 

Enkel ontbijt.      X   

Hotel De 
Steenen Man 

(9,5 km) 

n.b. € 60,- 
- 

€ 70,- 

X X X       

B&B De 
Kleine 

Karekiet 
(13,2 km) 

1 app. € 
48,00 

Enkel ontbijt.     X X  Gratis 
parkeren. 

B&B Joarum  
(19 km) 

2 € 
52,50 

– 
€ 

67,50 

Enkel ontbijt.  X   X X  Gratis 
parkeren, 

tuin. 

B&B Lutje 
Lollum 

(13,9 km) 

5 € 
75,00 

Enkel ontbijt  X   X X  Leesboeken 
en 

tijdschriften 
aanwezig. 

Herberg 
Greate Pier 

(4,9 km) 

6 € 80,- 
- 

€ 125,- 

X      X   
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Toelichting wandelen/fietsen/toeristische infrastructuur 

 

Wandelen  

 Harlingen maakt onderdeel uit van het Friese Kustpad, een wandeling van Stavoren naar Lauwersoog (Gemeente 

Harlingen, 2006). In de stad worden wel verschillende stadswandelingen en -routes aangeboden, met of zonder gids. 

Informatie hierover kan verkregen worden bij het TIP Harlingen in het centrum van Harlingen. Harlingen beschikt 

over circa 150 vrijwillige stadsgidsen (www.harlingen.nl).  

 

Fietsen 

Naast wandelen wint ook fietsen aan populariteit. In 2003 is in de regio Harlingen een fietsroutenetwerk 

gerealiseerd. In het noorden van het land is noordwest Friesland de enige regio met zo’n fietsnetwerk, waarbij de 

fietser zelf ook veel vrijheid heeft een route samen te stellen. Door de gemeente loopt eveneens een Lange Afstands 

Fietsroute, de LF 10 Waddenzeeroute. Deze is gedeeltelijk buitendijks te fietsen, tussen Zurich en Harlingen 

(Gemeente Harlingen, 2006). De gemeente Harlingen stelt: “Buitendijks fietsen wordt door veel mensen als bijzonder 

ervaren, er zou daarom meer bekendheid aan deze mogelijkheid gegeven moeten worden” (Gemeente Harlingen, 

2006, p. 17). Doordat Harlingen één van de Elf Steden is, wordt Harlingen naast de schaats ook aangedaan met de 

fiets, kano, skeelers of solex (Gemeente Harlingen, 2006). Harlingen biedt ook een tweetal bedrijven voor fietsenhuur 

en daarnaast is fietsenhuur ook mogelijk bij de Harlingse hotels. Het TIP Harlingen biedt verschillende fietsroutes 

aan. 

 

Toeristische infrastructuur 

In Harlingen is een relatief duidelijke bewegwijzering aanwezig en wordt de bezoeker gewezen op het centrum, 

station, haven musea en dergelijke. Gemeente Harlingen (2006) stelt in haar beleidsplan echter dat dit in het 

verleden minder was en daaraan gewerkt diende te worden. In navolging hiervan is de ANWB-bewegwijzering 

verbeterd. Eerder is al gesteld dat de N31 de gemeente Harlingen goed ontsluit en ook heeft Harlingen twee stations 

(Harlingen en Harlingen Haven) en verschillende busverbindingen naar Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Echter is 

de reis per openbaar vervoer vanuit het zuiden en midden van het land erg lang. Vanaf Amsterdam duurt het circa 

drie uur, afhankelijk van de verbinding.  

 

Het totaal aantal parkeerplaatsen in het centrum is 2.915, exclusief de 2.286 parkeerplaatsen die gebonden zijn aan 

de veerbootterminal (Grontmij, 2007). In de binnenstad is er beperkte mogelijkheid voor parkeren, door het 

historische stratenpatroon (Gemeente Harlingen, 2006). Vlakbij de rederij voor de veerboot naar Terschelling bevindt 

zich een groot parkeerterrein (Tjerk Hiddes) voor circa 1900 plaatsen. Ook is er direct bij de veerterminal een 

parkeergarage met een aantal plaatsen. De gemeente Harlingen (Gemeente Harlingen, 2006) onderkent dat er 

voornamelijk een probleem is voor het langer stil staan van touringcars. Deze hebben nu geen duidelijk aangegeven 

parkeerplaatsen tot hun beschikking. Bezoekers die recreatief winkelen stellen andere eisen dan mensen die 

boodschappen doen. Bezoekers die recreatief winkelen, willen de auto een langere tijd parkeren, een logische 

aanrijroute hebben naar de parkeervoorziening, een aantrekkelijke route naar het winkelgebied en bij voorkeur zo 

min mogelijk betalen. De maximale loopafstand bedraagt 300-400 meter. Hoe goedkoper de parkeervoorziening 

buiten het centrum, hoe eerder men bereid is verder te lopen naar de bestemming (Grontmij, 2007). 

Atelier Fryslân (2009, p 21) stelt dat een aantal aspecten in de toeristische infrastructuur belangrijk zijn om een 

bezoeker te behagen: “op een herkenbaar en aantrekkelijk punt het dorp binnen rijden, een logische route richting 

het dorpshart volgen, de auto parkeren op een parkeerplaats die het aanzien waard is en het dorp niet verstoort en 

vervolgens door het dorp wandelen langs een aantrekkelijke route met winkels en horeca”. 
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  Toelichting cultuur & educatie 

 

Monumenten 

De gemeente Harlingen heeft 513 rijksmonumenten en staat daarmee op dit moment op de 15e plaats van de 

grootste monumentengemeenten van Nederland. Gelet op de beperkte oppervlakte (aan land) en het geringe aantal 

inwoners is dit bijzonder. Daarnaast beschikt de gemeente over een beschermd stadsgezicht, 98 gemeentelijke 

monumenten en meer dan 400 beeldbepalende panden. De binnenstad is dan ook van nationaal belang, heeft de 

status van beschermd stadsgezicht en is aangewezen als één van de Belvedère steden met zowel historische 

waarden als ruimtelijke dynamiek (Gemeente Harlingen, 2010b). Deze historische gebouwen in combinatie met de 

idyllische havens trekken veel toeristen aan. De gemeente Harlingen (Gemeente Harlingen, 2006) stelt dat invoering 

van eenduidig straatmeubilair een grote rol kan spelen bij de beleving van de openbare ruimte, maar dat hier nog 

aan gewerkt moet worden. Ten slotte behoort het dorp Wijnaldum tot de gemeente Harlingen. Dit dorp is 

uitgeroepen tot een archeologisch monument en kan aantrekkelijk zijn voor de bezoeker die geïnteresseerd is in 

cultuurhistorie (Gemeente Harlingen, 2006). 

 

Musea & galeries 

Harlingen beschikt over twee musea: het gemeentelijk museum ‘Het Hannemahuis’ en het ‘Harlinger Aardewerk 

Museum’ (Gemeentegids Harlingen 2011-2012; Gemeente Harlingen, 2006).Het Hannemahuis stelt zich ten doel 

“aan een zo breed mogelijk publiek op één plaats alle informatie over de geschiedenis en de cultuur van Harlingen en 

zijn bewoners toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen” (www.hannemahuis.nl). Afwisselend vinden 

verschillende tentoonstellingen plaats. Het Harlinger Aardewerk Museum is een particulier museum met een collectie 

aardewerk (www.harlinger-aardewerk-museum.nl). Harlingen beschikt ook over een aardewerkfabriek die is 

opengesteld voor bezoekers. Daarnaast kent Harlingen nog 7 galeries, waarvan enkele samen met het Hannemahuis 

een samenwerkingsverband hebben opgezet onder de noemer ‘Kunst aan de kust’ (www.kunstaandekust.nl). In de 

laatste jaren heeft ‘Het Hannemahuis’ een flinke toename aan bezoekers gekend, voor het Harlinger Aardewerk 

Museum valt dit niet te zeggen (zie tabel XVII). 

 

Tabel XVII Aantal bezoekers Harlingse musea 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gemeentemuseum  
Hannemahuis 

5.500 5.568 5.568 3.750 5.000 8.504 8.363 

Harlinger 
Aardewerk 
Museum 

500 2.000 500 500 * * * 

* = niet bekend (Bron: Toerisme in Cijfers 2009, www.harlingen.nl, aangevuld met Toerdata Noord, 2011). 

 

Theater 

Trebol is een restaurant, partycentrum en theater waar regelmatig voorstellingen worden gegeven. 

Trebol in Harlingen heeft de capaciteit voor maximaal 600 personen en beschikt over diverse zalen, kleedruimtes en 

een toneel. Hier vinden ook wekelijkse activiteiten plaats zoals bingo, bridge en dansen (www.trebol.nl).  

 

Natuur-milieu educatiecentrum 

In Harlingen is het kantoor van de Waddenvereniging gevestigd, samen met een winkel waar allerlei materiaal 

aangeschaft kan worden zoals boeken en publicaties van de Waddenvereniging. 

De Gemeente Harlingen (2011a) heeft in haar masterplan ‘Toegangspoort Harlingen’ de wens neergelegd de natuur-

milieu educatieve voorzieningen uit te breiden met een WaddenDoe Centrum en/of Maritiem Belevingscentrum. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunstaandekust.nl/
http://www.harlingen.nl/
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Toelichting evenementen 

Een overzicht van evenementen die hebben plaatsgevonden of plaats gaan vinden in 2011 in Harlingen met 

bezoekersaantallen uit 2010 indien bekend: 

 

1. Friese Mannenkoren Festival (12 maart); 

2. Festival Rocknight (25 maart) 

3. Bruine Vloot Dag (9 april, 12.000 bezoekers in 2010); 

4. Festival Bluesnight (27 mei); 

5. HT Zeilrace (30-31 mei); 

6. HT Sloepenrace (3 juni, 30.000 bezoekers in 2010); 

7. Havenfestival Harlingen (18 juni); 

8. Lanenkaatsen (20-24 juni); 

9. Feestweek Harlingen (18 t/m 26 juni); 

10. Harlinger Straatfestival (25 juni); 

11. Harlinger Parkontbijt (2 juli); 

12. Zomermarkt (14, 21 & 28 juli en 4, 11, 18 en 25 augustus, 9.000 bezoekers in 2010); 

13. Beach Dance Festival (16 juli); 

14. Harlinger Visserijdagen (24 t/m 27 augustus, 162.500 bezoekers in 2010); 

15. Vismarkt (om de twee weken tussen 9 april en 24 september); 

16. Struunmarkt, inclusief koopzondag (26 juni, 19 juli, 14 augustus en 11 september); 

17. Harlinger Tobbedagen (18 en 25 augustus, 25.000 bezoekers in 2010); 

18. Waddensea Music Festival (30 september); 

19. Zoutsloter Kerstmarkt (10 december); 

20. Harlingen Ongeschut (1
e
 keer in 2012, maar wordt al gepromoot); 

21. Muziek aan Zee (heeft in 2011 geen doorgang kunnen vinden in verband met beperkte sponsoring, 2012 

staat wel weer op het programma, 5.500 bezoekers in 2010); 

  ( www.harlingenboeit.nl). 

 

Ook grotere evenementen die niet jaarlijks plaatsvinden zijn te vinden in Harlingen zoals Pavillon d’Or in 2003 

(toervaart met wedstrijdaspect), de Friese Havendagen in 2004 en Friesland Vaart in 2006 (Gemeente Harlingen, 

2006).  

Tabel XVIII Aantal bezoekers Harlingse Evenementen (2006-2008) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Harlinger Tobbedagen 20.000 17.000 36.000 * 25.000 
Harlinger Visserijdagen 170.000 150.000 160.000 * 162.500 
Bruine Vlootdagen Harlingen 10.000 12.000 * * 12.000 

(Bron: Toerisme in Cijfers 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting restaurants & cafés  

Harlingen beschikt over verschillende cafés en restaurants: 

 Café/Restaurant ’t Noorderke Noorderpoort: vis en steakhouse. Het restaurant biedt ruimte voor circa 80 

personen en heeft daarnaast ook nog de beschikking over een terras met 140 zitplaatsen aan de 

Noorderhaven van Harlingen; 

 Café/Restaurant Eigentijds: Eigentijds heeft een moderne inrichting en biedt plaats aan circa 50 gasten. 

Daarnaast heeft het in de zomer een extra 50 plaatsen op het terras. Er worden regelmatig activiteiten 

georganiseerd zoals thema-avonden en workshops; 

 Winkelrestaurant Frish n’ Dish (De Gastronoom): Frish 'n Dish is de uitgesproken plek voor intieme borrels, 

bijeenkomsten en workshops. Zowel voor overdag als 's avonds. Je eet en proeft bij Frish 'n Dish eerlijke,  

 

 

 

 

http://www.harlingenboeit.nl/
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ambachtelijk gemaakte gerechten. Dit restaurant wordt gerund door topkok Marco Poldervaart. De 

producten zijn ook te koop in de naastgelegen winkel. 

 Visrestaurant De Tjotter: het enige echte visrestaurant in Harlingen. Zowel binnen als buiten kan uitgebreid 

geluncht en gedineerd worden. Het heeft een goed uitzicht over de Noorderhaven en de oude Grote Sluys. 

De vis komt rechtstreekse van de Harlingse afslag. Naast vis zijn er ook vleesgerechten en vegetarische 

mogelijkheden. Ook dit restaurant heeft een eigen eetviswinkel; 

 Eetcafé Nooitgedagt: is gevestigd in een van de mooiste panden van het centrum van Harlingen. Het is van 

oorsprong een wijnpakhuis uit 1647, veel van de details uit die tijd zijn nog zichtbaar. Voor groepen is een 

bovenruimte waar aan lange tafels gezeten kan worden en voor kinderen is een speelhoek aanwezig; 

 Petit Restaurant Wally’s: hier worden plategerechten, snacks, broodjes, soepen, pannenkoeken, uitsmijters 

en ijs gereserveerd. Er is plaats voor meer dan 100 personen; 

 Restaurant/Eetcafé De Twee Broertjes: De Twee Broertjes werden in 2008 uitgeroepen tot gezelligste 

eetgelegenheid van Harlingen. Tot 17.00 uur kan er geluncht worden en vervolgens is er mogelijkheid voor 

diner. De Twee Broertjes hebben ook de beschikking over een terras. In combinatie met Rederij Vooruit 

(bruine vloot) worden zeiltochten georganiseerd; 

 Pizzeria San Marino: ligt in het centrum van de stad en heeft een gezellige pittoreske inrichting. Het eten is 

95% Italiaans met hier en daar een vleugje Hollands; 

 Restaurant Anna Casparii, Eetcafé De Tobbedanser & Restaurant ’t Heerenlogement: restaurants 

behorende bij de hotels; 

 Restaurant Eten en Drinken bij Ons…: Ons… heeft plaats voor 36 personen en beschikt ook over een 

multifunctionele ruimte voor 20 personen (vergaderingen, proeverijen of private dining). Daarnaast biedt 

het terras van Ons… plek aan 50 personen. Ons… serveert ook high teas; 

 Chinees Indisch Restaurant Sea Palace: dit restaurant is gevestigd onder de Harlinger havendienst van 

waaruit al het vaarverkeer wordt begeleidt. Eén van de modernste snufjes vormt het semi-openluchtterras. 

Tijdens zomerse dagen kan men dankzij het schuifplafond genieten van de openlucht, beschut achter glazen 

wanden. Dit terras heeft een capaciteit van 30 personen. Het boulevardterras aan de andere kant biedt 

plaats voor 100 personen; 

 Chinees Indisch Specialiteiten Restaurant Xin Hua: dit restaurant bevindt zich in het centrum van 

Harlingen; 

 Café/zalen De Lichtboei:gevestigd in een Rijksmonument. Het is een combinatie van een café, zaal en met 

een gezelschap een hapje eten. De zaal van De Lichtboei is te huur voor bruiloften, vergaderingen, recepties, 

feesten, lunches, diners en andere bijeenkomsten voor maximaal 180 personen. Er zijn cateringfaciliteiten 

en mogelijkheden voor audiovisuele presentaties. Voor groepen tot 40 personen is er ook nog de 

‘Bovenkamer’ boekbaar. Zij bieden ook arrangementen in vorm van thema-avonden (casino); 

 Grand Café De Weinstube: De locatie voor een kop koffie of een andere lekkernij aan de bar, één van de 

sfeervolle tafels of op het terras. Er zijn diverse (stok)broodjes, tosti’s, uitsmijters, omeletten, soepen, ijs en 

hapjes verkrijgbaar; 

 Café ’t Skûtsje: Een gezellig bruin-,muziekcafé in de binnenstad van Harlingen. Veel verschillende soorten 

bier, whisky en Beerenburg worden geschonken. Elke dinsdag vindt er een dartscompetitie plaats; 

 Café De Dokter: Café de Dokter staat bekend in Harlingen als een café voor de oudere jongere. Het café ligt 

in het centrum met muziek van rock tot heavy metal; 

 Café ‘t Pypke: Het café ligt in een winkelstraat (Kleine Voorstraat) aan het kanaal vlakbij een brug; 

 Muziekcafé Wachter: sfeervol ingericht café, met als doelgroep de jongere bezoeker. 

Er is een kleine kaart, maar het blijft een café. In de zomer heeft de wachter ook beschikking over een terras 

aan de gracht; 

 Café Den Smeerpaal: Café den Smeerpaal is ook een oer-Hollands bruincafé. Een café waar men kan 

biljarten maar ook kan genieten van muziek. (websites te vinden in literatuuroverzicht) 
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  Toelichting sport/actief/gezondheid (‘wellness’) 

 

Sport/Fitness 

Fitnesscentrum Body Sport heeft een fitnessruimte van 210 m2 en een zaal van 100 m2 voor karate en judo. 

Daarnaast is ‘Squash en Sportcentrum Van Hurck’ operationeel. Dit is een multifunctioneel sport-, fitness- en 

gezondheidscentrum. Het biedt naast activiteiten als aerobic, fitness en streetdance ook faciliteiten als een sauna, 

stoombad, zonnebank, massage en schoonheidssalon. Daarnaast beschikt het over een klein zwembad voor 

zwemlessen en aquafit lessen. Er kan gesteld worden dat deze voorzieningen voornamelijk een lokaal 

verzorgingsniveau hebben en gericht zijn op de inwoners van Harlingen. 

 

Wellness (sauna/stoombaden/spa/massage/zwemmen/gezondheid) 

Chill Time biedt privé saunagebruik aan voor 2 tot 6 personen en daarnaast massages. De opzet van deze 

onderneming is kleinschalig te noemen. Ook verschillende andere kleine schoonheidsalons met gezichts- en 

lichaamsbehandelingen zijn aanwezig in Harlingen (bijvoorbeeld Salon Rona, Astrid en Trendy Colors). Sinds 2005 

heeft ‘’t Derde Haad’ haar deuren geopend in Harlingen. Dit zwembad beschikt over een 25 meter wedstrijdbad met  

beweegbare bodem, een peuterbad, zonnebank en horecavoorziening (www.optisport.nl/tderdehaad). Ook beschikt 

deze locatie over een vergaderruimte die te huren is en wordt discozwemmen georganiseerd. Het zwembad is 

gelegen buiten het centrum van Harlingen, aan de Kimswerderweg. 

 

Uit deze analyse blijkt dat een grootschaliger opgezet wellness complex niet aanwezig is in Harlingen. Ook een 

combinatie van ‘wellness’ met recreatieve zwemmogelijkheden is niet aanwezig. Zo`n combinatie is wel aanwezig 

in Makkum (De Leliehof), op 15 km van Harlingen, De Leeuwerikhoeve in Burgum (43 km), Tjaarda Oranjewoud in 

Heerenveen (55 km), De Woudfennen in Joure (45 km), Sauna Hotstones in Vrouwenparochie (27 km) en de Klinze 

in Oudkerk (40 km). De wellnessbranche profiteert van de toenemende aandacht voor het lichamelijke welzijn. Uit 

onderzoek van PWC wordt de komende jaren een groei van 25% per jaar verwacht van de totale wellnessbranche 

(Gemeente Den Haag, 2009). Uit onderzoek blijkt dat 35% bereidt is 15 tot 30 kilometer te reizen naar wellness 

faciliteiten, 25% is bereid meer dan 45 km te reizen (Gemeente Den Haag, 2009). 

 

Overig actief 

Andere activiteiten die volgens de categorisering van Ecorys (2008) onder ‘sport & actief’ vallen en niet aanwezig 

zijn in Harlingen: midgetgolf, kartbaan (openlucht en indoor), kunstijsbaan, skydivetoren, golfterrein, subtropisch 

zwembad, skihal, waterbaan, flowsurfing en een klimhal. 

 

De mogelijkheden voor midgetgolf zijn niet aanwezig in Harlingen, maar wel bij De Kajuit in Sneek (30 km), 

Bungalowpark Barradeel in Tzummarum (14 km)  of in Leewarden (26 km). De dichtstbijzijnde kartbaan vanaf 

Harlingen bevindt zich in Leeuwarden (26 km). De bekende kunstijsbaan van Thialf in Heerenveen ligt op 55 km van 

Harlingen. De enige skydivetoren van Nederland bevindt zich op dit moment nog in Scheveningen (Ecorys, 2008). In 

Roosendaal wordt een indoor skydive aangeboden (www.indoorskydive.com). Golfen is mogelijk bij Pitch & Putt en 

De Groene Ster in Leeuwarden (26 km), BurgGolf in St. Nicolaasga (48 km). Grote subtropische zwembaden zijn 

aanwezig in Leeuwarden (26 km), Heerenveen (55 km) en Drachten (56 km). Nederlands bekendste skihallen staan in 

Landgraaf, Zoetermeer en Rucphen, allen meer dan 160 km van Harlingen. Wat betreft waterskiën is de 

dichtstbijzijnde mogelijkheid 43 km van Harlingen in Indijk, andere mogelijkheden bevinden zich in Veendam (117 

km), Emst (129 km), Harkstede (100 km) en Kaag (140 km). Indoor flowsurfing is op dit moment alleen mogelijk bij 

Dutch Water Dreams in Zoetermeer. Wat betreft klimhallen heeft Nederland een redelijk uitgebreid aanbod, onder 

andere in Amsterdam (3x), Arnhem, Den Haag (2x), Enschede, Groningen, Heerenveen, Haarlem, Zoetermeer en 

Zwolle (http://klimgids.climbing.nl/hallen.html). 
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Toelichting zakelijke markt (MICE) 

Wat betreft de zakelijke markt, zijn er een aantal locaties in Harlingen die zaalhuur voor de zakelijke markt 

aanbieden: 

 

1. Hotel Zeezicht (zaal voor max. 30 personen); 

2. Hotel Almenum (zaal voor max. 10 personen); 

3. 3.  Trebol Theater (max. 600 personen), enkel theateropstelling (stoelen). 

 

In overig Friesland zijn daarnaast nog een aantal grootschalige, bekende congreslocaties: 

1. Abe Lenstra Stadion Heerenveen (23 zalen, geen kamers); 

2. Hajé Hotel Heerenveen (12 zalen, max. 500 personen en 55 kamers); 

3. Tjaarda Oranjewoud Heerenveen (zalen voor max. 500 personen en 70 kamers); 

4. Fries Congrescentrum Drachten (8 zalen, 12 kamers; 

5. Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden (6 zalen, max. 3.500 personen zonder tafels/stoelen); 

6. WTC Expo Leeuwarden (16 zalen, met aangrenzend WTC hotel met 143 kamers); 

7. Grand Hotel Post-Plaza Leeuwarden (20 zalen, 43 kamers); 

8. Amicita Hotel Sneek (35 kamers, zaalcapaciteit voor max. 80 personen); 

9. Van der Valk Hotel Sneek (114 kamers, 9 zalen max. 450 personen); 

10. Golden Tulip De Valk Franeker (5 zalen, max. 300 personen).(websites te vinden in literatuuroverzicht) 

 

 

 

 

Toelichting overig vermaak en attracties 

 

Overig vermaak 

Harlingen heeft geen bowlingcentrum. Het dichtstbijzijnde bowlingcentrum bevindt zich in Franeker (11 km). Andere 

bowlings zijn te vinden in Leeuwarden (26 km), Sneek (30 km) en Grouw (40 km). De dichtstbijzijnde bioscoop bevindt 

zich in Leeuwarden (26 km). Ook is er een bioscoop in Sneek (30 km). Ook lasergamen en paintball zijn niet mogelijk 

in Harlingen, maar wel in Leeuwarden en Sneek. Indoor speelhallen zijn aanwezig in de omgeving van Harlingen, 

maar niet in Harlingen zelf: Sexbierum (8,2 km), Leeuwarden (26 km), Joure (45 km), Heerenveen (55 km) en 

Bakkeveen (66 km). Harlingen beschikt niet over een casino. Casino’s zijn wel te vinden in: Leeuwarden (26 km), 

Sneek (30 km), Joure (45 km) en Heerenveen (55 km). 

Attractie- & dierenparken 

Attractie- en dierenparken in Friesland: 

Duinen Zathe Appelscha (80 km):Er zijn diverse attracties zoals draaimolens, luchtkussens, een waterorgel, 

trampolines, een oldtimerbaan, botsauto's en klim- en glijtorens. Ook is er een overdekt theater waar regelmatig 

shows worden gegeven; 

AquaZoo Leeuwarden (26 km): AquaZoo Leeuwarden is een dierenpark gericht op waterdieren. De locatie bestaat 

uit 3000 m
2
 overdekte ruimte en verschillende routes die je langs de diverse dieren leidt; 

Doolhofpark Bakkeveen (66 km): Doolhofpark Bakkeveen is er voor de hele familie en bestaat uit drie doolhoven: 

één met houten wanden, één met stenen ruïnemuren en één met groene hagen. Ook is er een traditionele 

speeltuin. Het ligt samen met Bospaviljoen De Dwaler en het Openluchtzwembad & midgetgolf Dúndelle: midden in 

een bosrijke omgeving. Ook is er een uitkijktoren; 

Spijkerdorp Drachten (56 km): Op Spijkerdorp zijn vele vormen van spelen mogelijk. Huttenbouwen is mogelijk, maar 

er zijn ook allerlei speeltoestellen. Bij regen en/of koud weer kan er in het gebouw gespeeld worden. Er zijn daar 

diverse spelen aanwezig en je kunt ook knutselen of tafeltennissen; 

Sybrandy’s Speelpark Oudemirdum (49 km): Het park, ontstaan uit een vogelpark, is uitgegroeid tot een belangrijk 

attractiepark in Friesland. In het park is een groot terras bij het cafetaria. Hier zijn ijs, patat, snacks en drinken te 

krijgen. Naast de vele picknickbanken in het park, is er ook o.a. een picknickzaal waar onderdak gegeten kan 

worden. Daarnaast zijn er uiteraard verschillende attracties. 

(http://www.ikwilerheen.nl/attractiepark/prov/fr/doolhofpark.htm & www.frieslandzoo.nl) 
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Tabel XIX Demografische aspecten respondenten (N = 86)  

Harlingen Volendam  
Variabelen n % Variabelen n % V 
       
Geslacht (N = 50)   Geslacht (N = 36)    
Man 14 28% Man 12 33,3%  
Vrouw 36 72% Vrouw 24 66,7%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .06 
       
Leeftijdscategorie (N = 50)   Leeftijdscategorie (N = 36)   
< 25 jaar 5 10% < 25 jaar 2 5,6%  
25-35 jaar 7 14% 25-35 jaar 13 36,1%  
36-45 jaar 6 12% 36-45 jaar 9 25%  
46-55 jaar 12 24% 46-55 jaar 7 19,4%  
56-65 jaar 9 9% 56-65 jaar 5 13,9%  
> 65 jaar 11 11% > 65 jaar 0 0%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .42** 
       
Provincie woonachtig (N = 50) Provincie/land woonachtig (N = 36)  
Noord-Holland 12 24% Noord-Holland 21 58,3%  
Friesland 14 28% Friesland 0 0%  
Groningen 3 6% Groningen 0 0%  
Drenthe 6 12% Drenthe 0 0%  
Flevoland 5 10% Flevoland 0 0%  
Overijssel 6 12% Overijssel 0 0%  
Utrecht 1 2% Utrecht 2 5,6%  
Zuid-Holland 0 0% Zuid-Holland 2 5,6%  
Gelderland 3 6% Gelderland 1 2,8%  
Noord-Brabant 0 0% Noord-Brabant 4 11,1%  
Zeeland 0 0% Zeeland 0 0%  
Limburg 0 0% Limburg 0 0%  
Totaal 50 100% Buitenland 6 16,7%  
   Totaal 36 100% .72***

1 

       
Werksituatie (N = 50)   Werksituatie (N = 36)    
Fulltime werkend  12 24% Fulltime werkend  17 47,2%  
Parttime werkend  15 30% Parttime werkend  12 33,3%  
Gepensioneerd  10 20% Gepensioneerd  2 5,6%  
Student/Scholier  5 10% Student/Scholier  4 11,1%  
Arbeidsongeschikt  0 0% Arbeidsongeschikt  1 2,8%  
Werkzoekende  1 2% Werkzoekende  0 0  
Huisvrouw  4 8% Huisvrouw  0 0  
Anders 3 6% Anders 0 0  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .40 
       
Gezinssamenstelling (N = 50) Gezinssamenstelling (N = 36)  
Alleenstaand 5 10% Alleenstaand 6 16,7%  
Alleenstaand met kind/kinderen 2 4% Alleenstaand met 

kind/kinderen 
2 5,6%  

Samenwonend/gehuwd zonder 
(inwonende) kinderen 

23 46% Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

13 36,1%  

Samenwonend/gehuwd met 
kinderen  

16 32% Samenwonend/gehuwd met 
kinderen  

15 41,7%  

Woon bij ouders 1 2% Woon bij ouders 0 0%  
Anders 3 6% Anders 0 0%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .24 
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Hoogst afgeronde opleiding (N = 50) Hoogst afgeronde opleiding (N = 36)  

Basisonderwijs  1 2% Basisonderwijs  0 0%  
VMBO/MAVO  11 22% VMBO/MAVO  3 8,3%  
HAVO/VWO  4 8% HAVO/VWO  3 8,3%  
LBO/Huishoudschool 2 4% LBO/Huishoudschool 3 8,3%  
MBO  10 20% MBO  11 30,6%  
HBO  20 40% HBO  12 33,3%  
Universiteit 2 4% Universiteit 4 11,1%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .28 

Significantie: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001.  
1 

Buitenlandse respondenten niet meegenomen bij woonplaats/provincie. 
 
Tabel XX Vakantie- en bezoekgedrag (N = 86)   

Harlingen Volendam  
Variabelen n % Variabelen n % V 
       
Hoe vaak op vakantie (N = 50)   Hoe vaak op vakantie (N = 36)  
Nooit 0 0% Nooit 0 0%  
Eén keer per jaar 10 20% Eén keer per jaar 5 13,9%  
Twee keer per jaar 18 36% Twee keer per jaar 21 58,3%  
Drie keer per jaar 12 24% Drie keer per jaar 5 13,9%  
Vaker dan 3x per jaar 10 20% Vaker dan 3x per jaar 5 13,9%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100%  
       
Waar op vakantie (N=50)   Waar op vakantie (N = 30)    
Enkel naar Nederland 10 20% Enkel naar Nederland 1 3,3%  
Enkel naar het buitenland 3 6% Enkel naar het buitenland 11 36,7%  
Lange vakantie naar het 
buitenland, korte vakantie in 
Nederland 

33 66% Lange vakantie naar het 
buitenland, korte vakantie in 
Nederland 

17 56,7%  

Lange vakantie in Nederland, korte 
vakantie naar het buitenland 

4 8% Lange vakantie in Nederland, 
korte vakantie naar het 
buitenland 

1 3,3%  

Totaal 50 100% Totaal 30 100% .43** 

 

    
Waar op vakantie buitenlandse respondenten (N = 
6) 

 

Only abroad 0 0%  
My home country 0 0%  
Long vacation abroad, short 
vacation in my home country 

0 0%  

Long vacation in my home 
country, short vacation 
abroad 

6 100%  

Totaal 6 100% .78***
2 

    
Weten waar Harlingen ligt (N = 36)  
Ja 27 80,6%  
Nee 9 19,4%  
Totaal 36 100%  

       
Eerder in Harlingen geweest voor 
een recreatieve activiteit (N = 50) 

  Eerder in Harlingen geweest voor een recreatieve 
activiteit (N = 36) 

 

Ja 17 34% Ja 7 19,4%  
Nee 33 66% Nee 29 80,6%  
Totaal 50 100% Totaal 36 100% .16 
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Tabel XXI Positieve aspecten van Harlingen (N = 30) 

Significantie: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001. 
2 

Cramer’s V-toets tussen Nederlandse en buitenlandse respondenten in Volendam 

                  Positieve aspecten van Harlingen Aantal tellingen 
1. De boot naar de eilanden (Terschelling en Vlieland) 8 
2. Gezellig/sfeervol 8 
3. Aangename/prettige/leuke stad 7 
4. Leuke winkeltjes 6 
5. Horeca/lekker eten/leuke eettentjes 5 
6. Mooie geveltjes/oude gebouwen/historie 5 
7. Leuk aan het Wad/de Zee 5 
8. Aantrekkelijkheid van de haven 4 
9. Evenementen (Harlinger Tobbedagen, Visserijdagen) 4 
10. Culturele voorzieningen (bijvoorbeeld theater) 2 
11. Bereikbaarheid/verbinding 2 
12. Familiebezoek 2 
13. Voorzieningen (school) 2 
14. Uitzicht/vergezichten over het water 1 
15. Vriendelijke en behulpzame bevolking 1 
16. Goed parkeren 1 
17. Mogelijkheden voor zomer en winter 1 
18. Zeelucht 1 

 
Tabel XXII Redenen om Harlingen niet te bezoeken (N = 71) 

            Redenen om Harlingen niet te bezoeken Aantal tellingen 
1. Onwetendheid/nooit aan gedacht 15 

2. Liever eilandbezoek/op doorreis naar de eilanden 13 
3. Geen specifieke reden/nog niet van gekomen 10 
4. Heersend idee dat er weinig te beleven valt 4 
5. Geen aantrekkelijke stad 4 
6. Past niet bij interesses/geen behoefte 4 
7. Liever naar het buitenland/slecht weer in Nederland 4 
8. Ligt in het eigen woongebied/te dicht bij huis 3 
9. Te weinig en/of geen leuke winkels 2 
10. Beter aanbod in overig Friesland 2 
11. Zelf woonachtig aan het water 2 
12. Geen mooie haven 1 
13. Omgeving niet bijzonder 1 
14. Te weinig gebruik gemaakt van ligging bij het water 1 

 
Tabel XXIII Aspecten die respondenten mooi vinden aan een waterfront (N = 80) 

            Mooi aan een waterfrontlocatie Aantal tellingen 
1. Het uitzicht 31 
2. Het water/de zee 30 
3. De rust/rustgevendheid 17 
4. Bootjes 14 
5. Gezelligheid/levendigheid/roering 14 
6. De haven 9 
7. Weidsheid/openheid/panorama 9 
8. De lucht 8 
9. Natuur 8 
10. Strand 6 
11. Ruimte 6 
12. Terrassen/horeca (aan het water) 5 
13. Geur 4 
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14. Uitwaaien/de wind 4 
15. Vrijheid 3 
16. Dieren/vogels 3 
17. Samenhangend verblijfsgebied/wonen-werken 3 
18. Dijken/sluizen/uiterwaarden 3 
19. Boulevard/pier/wandelpromenade 2 
20. Het aangezicht 2 
21. Het buitenleven 2 
22. Het Wad/de eilanden (voor Harlingse respondenten) 2 
23. Lokale cultuur 2 
24. Harmonie 2 
25. Zwemmogelijkheid/mogelijkheden van het water 2 

Overige aspecten welke één keer genoemd werden: 
schoonheid, diversiteit, maritieme winkels, bioscoop, speelruimte voor kinderen, 
avondactiviteiten, gevoel alsof je in het buitenland bent, fietsen, Oud-Hollandse 
sfeer, geen kermisattracties, afwisseling in bouw (geen hoogbouw, traditioneel), 
recreatie, vakantiegevoel, veel te zien. 

 

Significantie: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).  

 

Tabel XXIV Aantallen en voorkeur voor voorzieningen/aspecten (N = 86)  

Voorzieningen/aspecten n n Harlingen n Volendam V X
2
 

 Sportvoorzieningen  35 17 18 .16 2,98• 
Wellness  51 33 18 .16 2,98• 

Overdekte kindervoorzieningen 22 8 14 .26* 20,51*** 
Openbaar park 64 42 22 .26* 20,51*** 

Cultuur  52 39 13 .42*** 3,77• 
Actief/adrenaline 34 11 23 .42*** 3,77• 

Winkels 28 17 11 .04 10,47*** 
Horeca  58 33 25 .04 10,47*** 

Watersportactiviteiten  21 11 10 .07 22,51*** 
Strand 65 39 26 .07 22,51*** 

Souvenirwinkel 4 4 0 .19• 70,74*** 
Markt/braderie 82 46 36 .19• 70,74*** 

Gemak van parkeren 31 18 13 .001 6,70* 
Korte loopafstanden tussen verschillende attracties 55 32 23 .001 6,70* 

Evenementen 48 31 17 .15 1,16 
Jachthaven 38 19 19 .15 1,16 

Natuur/milieu educatieve voorz. 41 28 13 .20• .19 
Winkels 45 22 23 .20• .19 

Actief bezig zijn met sport  15 7 8 .11 36,47*** 
Ontspanning & ontsnapping 71 43 28 .11 36,47*** 

Horeca  69 37 32 .18• 31,44*** 
Kunst & cultuur 17 13 4 .18• 31,44*** 

Reisafstand- en reisduur/bereikbaarheid 50 31 19 .09 2,28 
Uniek aanbod van recreatieve voorzieningen 36 19 17 .09 2,28 

Toprestaurant 26 15 11 .01 13,44*** 
(Muziek)café 60 35 25 .01 13,44*** 

Uitzicht op het water 80 47 33 .05 63,67*** 
Gemakkelijke doorgang naar de binnenstad 6 3 3 .05 63,67*** 

Bereikbaarheid van buitenaf (reisduur) 46 26 20 .04 .42 
Waterfront laat zien wat het voorgaande gebruik is 
geweest 

40 24 16 .04 .42 

Natuur  63 41 22 .23* 18,61*** 
Gebouwde voorzieningen 23 9 14 .23* 18,61*** 
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Tabel XXV Beschrijvende statistieken van belangrijke aspecten tijdens een dagje uit of vakantie (N = 86) 
 (1=van geen belang, 5=van groot belang) 

Aspecten Minimum Maximum M SD 
Aantreffen functiemix 1,00 5,00 3,84 0,94 
Proeven traditionele, unieke historische karakter  1,00 5,00 3,81 1,09 
Gratis gebruik park en/of speelvoorzieningen 1,00 5,00 2,85 1,29 
Kennismaken met ambachten en industriële beroepen? 1,00 5,00 2,63 1,10 
Beleven van een maritieme sfeer  1,00 5,00 2,98 1,20 
 Watersport gerelateerde activiteiten doen 1,00 5,00 2,77 1,15 
Unieke winkels bezoeken  1,00 5,00 3,31 1,02 
Dicht bij de binnenstad zitten 1,00 5,00 3,43 1,05 
Slechtweervoorzieningen (indoor)? 1,00 5,00 3,19 1,18 
Een aantrekkelijke wandelroute langs het water 1,00 5,00 3,92 0,96 
Het voorgaande gebruik van de locatie terugzien  1,00 5,00 3,05 1,18 
Bij elk bezoek iets nieuws ervaren 1,00 5,00 3,28 1,04 

 
Tabel XXVI One-sample t-toets belangaspecten waterfrontlocatie (N = 86) 

One-sample t-toets 
 Test Value=0 
     95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

 t df p 
(tweezijdig) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

functiemix 37,702 85 ,000 3,83721 3,6348 4,0396 
historische karakter 32,443 85 ,000 3,81395 3,5802 4,0477 
gebruik park 20,366 85 ,000 2,84884 2,5707 3,1270 
ambachten 22,237 85 ,000 2,62791 2,3929 2,8629 
maritieme sfeer 23,046 85 ,000 2,97674 2,7199 3,2336 
watersport 22,224 85 ,000 2,76744 2,5199 3,0150 
unieke winkels 30,115 85 ,000 3,31395 3,0952 3,5328 
dichtbij centrum 30,398 85 ,000 3,43023 3,2059 3,6546 
slechtweervoorzieningen 24,969 85 ,000 3,18605 2,9323 3,4398 
wandelroute 37,831 85 ,000 3,91860 3,7127 4,1246 
voorgaande gebruik 23,997 85 ,000 3,04651 2,7941 3,2989 
elk bezoek uniek 29,341 85 ,000 3,27907 3,0569 3,5013 
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Tabel XXVII Pearson’s correlatiematrix belangaspecten (waarvan sterkste correlaties rood gemarkeerd)  
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Tabel XXVIII ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en waar men op vakantie gaat (N = 80) (niet gebruikt in resultaten) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Waar vakantie N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix enkel naar Nederland 11 4,10 1,375 ,41 3,17 5,01 
 enkel naar het buitenland 14 3,71 ,83 ,22 3,24 4,19 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,84 ,89 ,13 3,59 4,09 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 

 Totaal 80 3,83 ,95 ,11 3,61 4,03 
Historische 
karakter 

enkel naar Nederland 11 4,27 1,01 ,30 3,59 4,95 

 enkel naar het buitenland 14 3,36 1,22 ,32 2,66 4,06 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,84 1,02 ,14 3,55 4,13 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 4,40 ,89 ,40 3,29 5,51 

 Totaal 80 3,85 1,07 ,12 3,61 4,09 
Gebruik park enkel naar Nederland 11 3,45 1,13 ,34 2,70 4,21 
 enkel naar het buitenland 14 2,93 1,38 ,37 2,13 3,73 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 2,64 1,34 ,19 2,26 3,02 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 

 Totaal 80 2,84 1,30 ,15 2,55 3,13 
Ambachten enkel naar Nederland 11 3,45 1,44 ,43 2,49 4,42 
 enkel naar het buitenland 14 2,29 ,91 ,24 1,76 2,81 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 2,58 1,03 ,15 2,29 2,87 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 2,60 ,55 ,24 1,92 3,28 

 Totaal 80 2,65 1,09 ,12 2,41 2,89 
Maritieme sfeer enkel naar Nederland 11 3,27 1,104 ,33 2,53 4,01 
 enkel naar het buitenland 14 2,93 1,38 ,37 2,13 3,73 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 2,98 1,24 ,17 2,63 3,33 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 

 Totaal 80 3,0 1,21 ,14 2,73 3,27 
Watersport enkel naar Nederland 11 2,64 ,92 ,28 2,02 3,26 
 enkel naar het buitenland 14 2,64 1,28 ,34 1,91 3,38 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 2,80 1,21 ,17 2,46 3,14 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 2,80 ,84 ,37 1,76 3,84 

 Totaal 80 2,75 1,15 ,13 2,49 3,01 
Unieke winkels enkel naar Nederland 11 2,81 1,60 ,48 1,74 3,89 
 enkel naar het buitenland 14 3,43 1,22 ,33 2,72 4,13 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,36 ,83 ,12 3,12 3,60 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 

 Totaal 80 3,31 1,04 ,12 3,08 3,54 
Dichtbij centrum enkel naar Nederland 11 3,45 1,21 ,37 2,64 4,27 
 enkel naar het buitenland 14 3,57 1,02 ,27 2,98 4,16 
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 lang buitenland, kort 
Nederland 

50 3,46 ,97 ,14 3,18 3,74 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,20 1,30 ,58 1,58 4,82 

 Totaal 80 3,46 1,02 ,11 3,24 3,69 
Slechtweer 
voorzieningen 

enkel naar Nederland 11 3,64 1,03 ,31 2,95 4,33 

 enkel naar het buitenland 14 2,57 1,40 ,37 1,76 3,38 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,28 1,13 ,16 2,96 3,60 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,00 1,41 ,63 1,24 4,76 

 Totaal 80 3,19 1,20 ,13 2,92 3,46 
Wandelroute enkel naar Nederland 11 4,18 ,87 ,26 3,59 4,77 
 enkel naar het buitenland 14 3,50 ,94 ,25 2,96 4,04 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,92 ,99 ,14 3,64 4,20 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 4,40 ,89 ,40 3,29 5,51 

 Totaal 80 3,91 ,97 ,11 3,70 4,13 
Voorgaande 
gebruik 

enkel naar Nederland 11 3,18 1,33 ,40 2,29 4,07 

 enkel naar het buitenland 14 3,00 1,30 ,35 2,25 3,75 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 2,96 1,07 ,15 2,66 3,26 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,60 1,52 ,68 1,72 5,48 

 Totaal 80 3,04 1,16 ,13 2,78 3,30 
Elk bezoek uniek enkel naar Nederland 11 3,18 1,17 ,35 2,40 3,97 
 enkel naar het buitenland 14 3,36 1,28 ,34 2,62 4,09 
 lang buitenland, kort 

Nederland 
50 3,24 1,02 ,14 2,95 3,53 

 lang Nederland, kort 
buitenland 

5 3,40 ,55 ,25 2,72 4,08 

 Totaal 80 3,26 1,05 ,12 3,03 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en waar op vakantie 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 1,86 3 ,62 ,68 ,568 
In groepen 69,69 76 ,92   
Totaal 71,56 79    
Historische karakter      
Tussen groepen 6,88 3   ,108 
In groepen 83,32 76 2,30 2,09  
Totaal 90,20 79 1,10   
Gebruik park      
Tussen groepen 6,91 3 2,30 1,40 ,252 
In groepen 125,97 76 1,66   
Totaal 132,89 79    
Ambachten       
Tussen groepen 9,24 3 3,08 2,75 ,048* 
In groepen 84,96 76 1,12   
Totaal 94,20 79     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen 1,11 3 ,37 ,25 ,865 
In groepen 114,89 76 1,51   
Totaal 116,00 79    
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Watersport      
Tussen groepen ,44 3 ,147 ,11 ,956 
In groepen 104,56 76 1,38   
Totaal 105,00 79    
Unieke winkels       
Tussen groepen 3,40 3 1,13 1,05 ,374 
In groepen 81,79 76 1,08   
Totaal 85,19 79     
Dichtbij centrum      
Tussen groepen ,51 3 ,17 ,16 ,923 
In groepen 81,38 76 1,07   
Totaal 81,89 79    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 8,13 3 2,70 1,90 ,130 
In groepen 106,05 76 1,40   
Totaal 114,19 79    
Wandelroute      
Tussen groepen 4,37 3 1,46 1,58 ,201 
In groepen 70,02 76 ,92   
Totaal 74,39 79    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen 2,13 3 ,71 ,52 ,673 
In groepen 104,76 76 1,38   
Totaal 106,89 79    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen ,32 3 ,11 ,09 ,964 
In groepen 87,17 76 1,15   
Totaal 87,49 79     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant). 
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Tabel XXIX ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en locatie van de afgenomen vragenlijst (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Plaats vragenlijst N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix Harlingen 50 3,72 ,99 ,14 3,44 4,00 
 Volendam 36 4,00 ,86 ,14 3,71 4,29 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische karakter Harlingen 50 3,96 1,11 ,16 3,65 4,27 
 Volendam 36 3,61 1,05 ,17 3,26 3,97 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park Harlingen 50 2,64 1,29 ,18 2,27 3,01 
 Volendam 36 3,14 1,27 ,21 2,71 3,57 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten Harlingen 50 2,64 1,14 ,16 2,32 2,96 
 Volendam 36 2,61 1,05 ,17 2,26 2,97 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme sfeer Harlingen 50 3,04 1,16 ,16 2,71 3,37 
 Volendam 36 2,89 1,26 ,21 2,46 3,32 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
Watersport Harlingen 50 2,66 1,14 ,16 2,34 2,98 
 Volendam 36 2,92 1,18 ,20 2,52 3,32 
 Totaal 86 2,77 1,15 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels Harlingen 50 3,20 1,07 ,15 2,90 3,50 
 Volendam 36 3,47 ,94 ,16 3,15 3,79 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij centrum Harlingen 50 3,20 1,12 ,16 2,88 3,52 
 Volendam 36 3,75 ,84 ,14 3,47 4,03 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweervoorzieningen Harlingen 50 2,96 1,16 ,16 2,63 3,29 
 Volendam 36 3,50 1,16 ,19 3,11 3,89 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute Harlingen 50 3,98 ,91 ,13 3,72 4,24 
 Volendam 36 3,83 1,03 ,17 3,49 4,18 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande gebruik Harlingen 50 2,96 1,18 ,17 2,63 3,29 
 Volendam 36 3,17 1,18 ,20 2,77 3,57 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek uniek Harlingen 50 3,10 1,07 ,15 2,79 3,41 
 Volendam 36 3,53 ,94 ,16 3,21 3,85 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en plaats van de vragenlijst 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 1,64 1 1,64 1,86 ,176 
In groepen 74,08 84 ,882   
Totaal 75,72 85    
Historische karakter      
Tussen groepen 2,55 1 2,55 2,17 ,144 
In groepen 98,48 84 1,17   
Totaal 101,02 85    
Gebruik park      
Tussen groepen 5,21 1 5,21 3,18 ,078• 
In groepen 137,83 84 1,64   
Totaal 143,04 85    
Ambachten       
Tussen groepen ,02 1 ,02 ,01 ,905 
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In groepen 102,08 84 1,22   
Totaal 102,09 85     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen ,48 1 ,48 ,33 ,567 
In groepen 121,48 84 1,45   
Totaal 121,95 85    
Watersport      
Tussen groepen 1,38 1 1,38 1,03 ,312 
In groepen 111,97 84 1,33   
Totaal 113,35 85    
Unieke winkels       
Tussen groepen 1,55 1 1,55 1,45 ,224 
In groepen 86,97 84 1,04   
Totaal 88,52 85     
Dichtbij centrum      
Tussen groepen 6,33 1 6,33 6,13 ,015* 
In groepen 86,75 84 1,03   
Totaal 93,08 85    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 6,10 1 6,10 4,54 ,036* 
In groepen 112,92 84 1,34   
Totaal 119,02 85    
Wandelroute      
Tussen groepen ,45 1 ,45 ,49 ,488 
In groepen 77,98 84 ,93   
Totaal 78,43 85    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen ,89 1 ,89 ,64 ,425 
In groepen 116,92 84 1,39   
Totaal 117,81 85    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen 3,83 1 3,83 3,68 ,059• 
In groepen 87,47 84 1,04   
Totaal 91,30 85     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).  
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Tabel XXX ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en gezinssamenstelling (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Gezinssamenstelling N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix Alleenstaand 11 3,73 ,90 ,27 3,12 4,33 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 4,25 ,50 ,25 3,45 5,05 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,75 ,91 ,15 3,44 4,06 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,81 1,05 ,19 3,42 4,19 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 4,67 ,58 ,33 3,23 6,10 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische 
karakter 

Alleenstaand 11 3,73 1,19 ,36 2,93 4,53 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 3,50 1,00 ,50 1,91 5,09 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,81 1,06 ,18 3,45 4,17 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 4,00 1,06 ,19 3,61 4,39 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 2,33 ,58 ,33 ,90 3,77 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park Alleenstaand 11 3,00 1,61 ,49 1,92 4,08 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 2,00 ,82 ,41 ,70 3,30 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 2,67 1,24 ,21 2,25 3,09 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,03 1,30 ,23 2,55 3,51 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 3,00 ,00000 ,00 3,00 3,00 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten Alleenstaand 11 2,55 1,04 ,31 1,85 3,24 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 2,00 ,82 ,41 ,70 3,30 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 2,75 1,05 ,18 2,39 3,11 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 2,58 1,15 ,21 2,16 3,00 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme 
sfeer 

Alleenstaand 11 2,91 1,30 ,39 2,04 3,78 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 3,25 ,96 ,48 1,73 4,77 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,00 1,15 ,19 2,61 3,39 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 2,97 1,25 ,22 2,51 3,43 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
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Watersport Alleenstaand 11 2,64 ,81 ,24 2,09 3,18 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 2,75 1,71 ,85 ,033 5,47 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 2,83 1,13 ,19 2,45 3,22 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 2,55 1,15 ,21 2,13 2,97 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 4,00 1,00 ,58 1,52 6,48 
 Totaal 86 2,77 1,15 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels Alleenstaand 11 3,27 ,90 ,27 2,67 3,88 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 3,25 ,96 ,48 1,73 4,77 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,33 1,12 ,19 2,95 3,71 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,23 ,99 ,18 2,86 3,59 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij 
centrum 

Alleenstaand 11 3,09 1,22 ,37 2,27 3,91 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 3,50 ,58 ,29 2,58 4,42 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,58 1,02 ,17 3,24 3,93 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,29 1,07 ,19 2,90 3,68 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweer 
voorzieningen 

Alleenstaand 11 2,55 1,04 ,31 1,85 3,24 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 3,00 1,63 ,82 ,40 5,60 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,22 1,10 ,18 2,85 3,59 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,29 1,27 ,23 2,82 3,76 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute Alleenstaand 11 3,55 ,93 ,28 2,92 4,17 
 Alleenstaand met 

kind/kinderen 
4 4,25 ,96 ,48 2,73 5,77 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,81 1,06 ,18 3,45 4,17 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 4,23 ,72 ,13 3,96 4,49 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 2,67 ,58 ,33 1,23 4,10 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande 
gebruik 

Alleenstaand 11 3,27 1,35 ,41 2,37 4,18 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 2,25 ,50 ,25 1,45 3,05 

 Samenwonend/gehuwd 36 3,00 1,20 ,20 2,60 3,40 
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zonder (inwonende) kinderen 
 Samenwonend/gehuwd met 

kinderen 
31 3,16 1,10 ,20 2,76 3,56 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek 
uniek 

Alleenstaand 11 3,45 1,04 ,31 2,76 4,15 

 Alleenstaand met 
kind/kinderen 

4 2,75 ,96 ,48 1,23 4,27 

 Samenwonend/gehuwd 
zonder (inwonende) kinderen 

36 3,31 1,04 ,17 2,95 3,66 

 Samenwonend/gehuwd met 
kinderen 

31 3,13 1,02 ,18 2,75 3,50 

 Woon bij ouders 1 5,00 . . . . 
 Anders 3 4,00 1,00 ,58 1,52 6,48 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en gezinssamenstelling 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 4,53 5 ,91 1,02 ,412 
In groepen 71,19 80 ,89   
Totaal 75,72 85    
Historische karakter      
Tussen groepen 9,54 5 1,91 1,67 ,152 
In groepen 91,49 80 1,14   
Totaal 101,02 85    
Gebruik park      
Tussen groepen 10,07 5 2,01 1,21 ,311 
In groepen 132,97 80 1,67   
Totaal 143,04 85    
Ambachten       
Tussen groepen 9,07 5 1,81 1,56 ,181 
In groepen 93,03 80 1,16   
Totaal 102,09 85     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen 7,33 5 1,47 1,02 ,410 
In groepen 114,63 80 1,43   
Totaal 121,95 85    
Watersport      
Tussen groepen 11,38 5 2,28 1,79 ,125 
In groepen 101,97 80 1,28   
Totaal 113,35 85    
Unieke winkels       
Tussen groepen 3,51 5 ,70 ,66 ,655 
In groepen 85,02 80 1,06   
Totaal 88,52 85     
Dichtbij centrum      
Tussen groepen 5,37 5 1,07 ,98 ,436 
In groepen 87,71 80 1,10   
Totaal 93,08 85    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 9,02 5 1,80 1,31 ,267 
In groepen 110,00 80 1,38   
Totaal 119,02 85    
Wandelroute      
Tussen groepen 11,23 5 2,25 2,67 ,028* 
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In groepen 67,20 80 ,84   
Totaal 78,43 85    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen 10,69 5 2,14 1,60 ,171 
In groepen 107,13 80 1,34   
Totaal 117,81 85    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen 6,70 5 1,34 1,27 ,286 
In groepen 84,60 80 1,06   
Totaal 91,30 85     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).   
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Tabel XXXI ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en opleidingsniveau (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Opleidingsniveau N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix Basisonderwijs 1 4,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 3,71 1,38 ,37 2,92 4,51 
 HAVO/VWO 7 4,00 ,82 ,31 3,24 4,76 
 LBO/Huishoudschool 5 4,20 ,84 ,37 3,16 5,24 
 MBO 21 3,81 ,81 ,18 3,44 4,18 
 HBO 32 3,91 ,78 ,14 3,63 4,19 
 Universiteit 6 3,33 1,37 ,56 1,90 4,77 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische karakter Basisonderwijs 1 2,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 3,29 1,38 ,37 2,49 4,08 
 HAVO/VWO 7 3,71 ,76 ,29 3,02 4,413 
 LBO/Huishoudschool 5 4,20 ,45 ,20 3,64 4,76 
 MBO 21 4,05 1,16 ,25 3,52 4,58 
 HBO 32 3,81 1,00 ,18 3,45 4,17 
 Universiteit 6 4,33 ,82 ,33 3,48 5,19 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park Basisonderwijs 1 3,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,36 1,456 ,39 1,52 3,19 
 HAVO/VWO 7 3,00 1,63 ,62 1,49 4,51 
 LBO/Huishoudschool 5 3,80 ,45 ,20 3,24 4,36 
 MBO 21 2,81 1,44 ,31 2,16 3,46 
 HBO 32 2,78 1,18 ,21 2,35 3,21 
 Universiteit 6 3,50 ,84 ,34 2,62 4,38 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten Basisonderwijs 1 2,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,57 1,40 ,37 1,76 3,38 
 HAVO/VWO 7 3,00 1,00 ,38 2,08 3,92 
 LBO/Huishoudschool 5 3,20 ,45 ,20 2,64 3,76 
 MBO 21 2,52 1,25 ,27 1,95 3,09 
 HBO 32 2,59 ,91 ,16 2,27 2,92 
 Universiteit 6 2,50 1,38 ,56 1,05 3,95 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme sfeer Basisonderwijs 1 1,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,50 1,29 ,34 1,76 3,24 
 HAVO/VWO 7 2,86 1,07 ,40 1,87 3,85 
 LBO/Huishoudschool 5 2,20 ,84 ,37 1,16 3,24 
 MBO 21 3,24 1,26 ,28 2,66 3,81 
 HBO 32 3,38 1,07 ,19 2,99 3,76 
 Universiteit 6 2,17 ,75 ,31 1,38 2,96 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
Watersport Basisonderwijs 1 5,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,79 ,97 ,26 2,222 3,35 
 HAVO/VWO 7 2,57 1,40 ,53 1,28 3,86 
 LBO/Huishoudschool 5 2,60 ,89 ,40 1,49 3,71 
 MBO 21 2,67 1,20 ,26 2,12 3,21 
 HBO 32 2,97 1,18 ,21 2,54 3,39 
 Universiteit 6 2,00 ,89 ,37 1,06 2,94 
 Totaal 86 2,77 1,15 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels Basisonderwijs 1 3,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,93 1,21 ,32 2,23 3,63 
 HAVO/VWO 7 3,71 1,11 ,42 2,69 4,74 
 LBO/Huishoudschool 5 3,40 ,89 ,40 2,29 4,51 
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 MBO 21 3,57 ,98 ,21 3,13 4,02 
 HBO 32 3,22 ,94 ,17 2,88 3,56 
 Universiteit 6 3,33 1,21 ,49 2,06 4,60 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij centrum Basisonderwijs 1 3,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 3,43 1,22 ,33 2,72 4,13 
 HAVO/VWO 7 4,14 ,90 ,34 3,31 4,98 
 LBO/Huishoudschool 5 3,60 1,140 ,51 2,18 5,02 
 MBO 21 3,86 ,73 ,16 3,53 4,19 
 HBO 32 3,16 ,95 ,17 2,81 3,50 
 Universiteit 6 2,50 1,38 ,56 1,05 3,95 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweer 
voorzieningen 

Basisonderwijs 1 4,00 . . . . 

 VMBO/MAVO 14 2,86 1,17 ,31 2,18 3,53 
 HAVO/VWO 7 3,29 1,50 ,57 1,90 4,67 
 LBO/Huishoudschool 5 2,40 ,55 ,24 1,72 3,08 
 MBO 21 3,14 1,35 ,30 2,53 3,76 
 HBO 32 3,34 1,12 ,20 2,94 3,75 
 Universiteit 6 3,67 ,82 ,33 2,81 4,52 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute Basisonderwijs 1 2,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 3,50 1,09 ,29 2,87 4,13 
 HAVO/VWO 7 4,00 ,57 ,22 3,47 4,53 
 LBO/Huishoudschool 5 4,20 ,84 ,37 3,16 5,24 
 MBO 21 3,95 ,97 ,21 3,51 4,40 
 HBO 32 4,00 ,95 ,17 3,66 4,34 
 Universiteit 6 4,33 ,82 ,33 3,48 5,19 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande gebruik Basisonderwijs 1 1,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 2,64 1,08 ,29 2,02 3,27 
 HAVO/VWO 7 3,43 ,79 ,30 2,70 4,16 
 LBO/Huishoudschool 5 3,00 1,22 ,55 1,48 4,52 
 MBO 21 3,14 1,28 ,28 2,56 3,72 
 HBO 32 3,09 1,12 ,20 2,69 3,50 
 Universiteit 6 3,33 1,63 ,67 1,62 5,05 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek uniek Basisonderwijs 1 4,00 . . . . 
 VMBO/MAVO 14 3,21 1,42 ,38 2,39 4,04 
 HAVO/VWO 7 3,29 ,95 ,36 2,41 4,17 
 LBO/Huishoudschool 5 3,60 ,89 ,40 2,49 4,71 
 MBO 21 3,57 ,93 ,20 3,15 3,99 
 HBO 32 3,06 ,98 ,17 2,71 3,42 
 Universiteit 6 3,17 ,98 ,40 2,13 4,20 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en opleidingsniveau 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 2,77 6 ,46 ,50 ,806 
In groepen 72,95 79 ,92   
Totaal 75,72 85    
Historische karakter      
Tussen groepen 10,78 6 1,80 1,57 ,166 
In groepen 90,25 79 1,14   
Totaal 101,02 85    
Gebruik park      
Tussen groepen 10,81 6 1,80 1,08 ,384 
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In groepen 132,22 79 1,67   
Totaal 143,04 85    
Ambachten       
Tussen groepen 3,41 6 ,57 ,46 ,840 
In groepen 98,69 79 1,25   
Totaal 102,09 85     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen 20,65 6 3,44 2,68 ,020* 
In groepen 101,30 79 1,28   
Totaal 121,95 85    
Watersport      
Tussen groepen 10,44 6 1,74 1,34 ,251 
In groepen 102,91 79 1,30   
Totaal 113,35 85    
Unieke winkels       
Tussen groepen 5,02 6 ,84 ,79 ,579 
In groepen 83,50 79 1,06   
Totaal 88,52 85    88,52 
Dichtbij centrum      
Tussen groepen 15,31 6 2,55 2,59 ,024* 
In groepen 77,78 79 ,99   
Totaal 93,08 85    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 7,55 6 1,26 ,89 ,505 
In groepen 111,47 79 1,41   
Totaal 119,02 85    
Wandelroute      
Tussen groepen 7,85 6 1,31 1,46 ,202 
In groepen 70,59 79 ,89   
Totaal 78,43 85    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen 8,26 6 1,38 ,99 ,436 
In groepen 109,55 79 1,39   
Totaal 117,81 85    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen 4,47 6 ,74 ,68 ,668 
In groepen 86,84 79 1,10   
Totaal 91,30 85     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).   
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Tabel XXXII ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en geslacht (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Geslacht N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix Man 26 3,46 1,03 ,20 3,05 3,88 
 Vrouw 60 4,00 ,86 ,11 3,78 4,22 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische karakter Man 26 3,65 1,29 ,25 3,13 4,18 
 Vrouw 60 3,88 ,99 ,13 3,63 4,14 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park Man 26 2,65 1,20 ,23 2,17 3,14 
 Vrouw 60 2,93 1,34 ,17 2,59 3,28 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten Man 26 2,58 ,95 ,19 2,20 2,96 
 Vrouw 60 2,65 1,16 ,15 2,35 2,95 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme sfeer Man 26 3,04 1,15 ,23 2,57 3,50 
 Vrouw 60 2,95 1,23 ,16 2,63 3,27 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
Watersport Man 26 3,08 1,16 ,23 2,61 3,55 
 Vrouw 60 2,63 1,13 ,15 2,34 2,93 
 Totaal 86 2,77 1,15 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels Man 26 3,04 ,99 ,20 2,63 3,44 
 Vrouw 60 3,43 1,01 ,13 3,17 3,70 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij centrum Man 26 3,31 1,05 ,21 2,88 3,73 
 Vrouw 60 3,48 1,05 ,14 3,21 3,75 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweervoorzieningen Man 26 3,31 1,01 ,20 2,90 3,72 
 Vrouw 60 3,13 1,26 ,16 2,81 3,46 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute Man 26 4,04 ,96 ,19 3,65 4,43 
 Vrouw 60 3,87 ,96 ,12 3,62 4,12 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande gebruik Man 26 3,19 1,23 ,24 2,69 3,69 
 Vrouw 60 2,98 1,16 ,15 2,68 3,28 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek uniek Man 26 3,31 ,97 ,19 2,92 3,706 
 Vrouw 60 3,27 1,07 ,14 2,99 3,54 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en geslacht 

 Sum of squares df Mean square F P (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 5,26 1 5,26 6,270 ,014* 
In groepen 70,46 84 ,84   
Totaal 75,72 85    
Historische karakter      
Tussen groepen ,96 1 ,96 ,80 ,373 
In groepen 100,07 84 1,19   
Totaal 101,02 85    
Gebruik park      
Tussen groepen 1,42 1 1,42 ,84 ,362 
In groepen 141,62 84 1,69   
Totaal 143,05 85    
Ambachten       
Tussen groepen ,10 1 ,10 ,08 ,778 
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In groepen 102,00 84 1,21   
Totaal 102,09 85     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen ,142 1 ,142 ,10 ,755 
In groepen 121,81 84 1,45   
Totaal 121,95 85    
Watersport      
Tussen groepen 3,57 1 3,57 2,73 ,102 
In groepen 109,78 84 1,31   
Totaal 113,35 85    
Unieke winkels       
Tussen groepen 2,83 1 2,83 2,77 ,100 
In groepen 85,70 84 1,02   
Totaal 88,52 85     
Dichtbij centrum      
Tussen groepen ,56 1 ,56 ,51 ,478 
In groepen 92,52 84 1,10   
Totaal 93,08 85    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen ,55 1 ,55 ,39 ,533 
In groepen 118,47 84 1,41   
Totaal 119,02 85    
Wandelroute      
Tussen groepen ,54 1 ,54 ,58 ,449 
In groepen 77,90 84 ,93   
Totaal 78,43 85    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen ,79 1 ,79 ,57 ,453 
In groepen 117,02 84 1,39   
Totaal 117,81 85    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen ,03 1 ,03 ,03 ,867 
In groepen 91,27 84 1,09   
Totaal 91,30 85     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).  
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Tabel XXXIII ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en leeftijdscategorie (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Leeftijdscategorie N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix < 25 jaar 7 3,86 ,90 ,34 3,03 4,69 
 25-35 jaar 20 3,95 1,05 ,23 3,46 4,44 
 36-45 jaar 15 3,73 1,03 ,27 3,16 4,31 
 46-55 jaar 19 4,05 ,71 ,16 3,71 4,39 
 56-65 jaar 14 3,57 ,94 ,25 3,03 4,11 
 > 65 jaar 11 3,73 1,10 ,33 2,99 4,47 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische karakter < 25 jaar 7 2,57 1,51 ,57 1,17 3,97 
 25-35 jaar 20 3,70 ,98 ,22 3,24 4,16 
 36-45 jaar 15 3,73 ,88 ,23 3,24 4,22 
 46-55 jaar 19 4,05 1,18 ,27 3,49 4,62 
 56-65 jaar 14 4,14 ,95 ,25 3,59 4,69 
 > 65 jaar 11 4,09 ,83 ,25 3,53 4,65 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park < 25 jaar 7 3,14 1,21 ,46 2,02 4,27 
 25-35 jaar 20 3,25 1,29 ,29 2,65 3,86 
 36-45 jaar 15 3,07 1,163 ,30 2,42 3,71 
 46-55 jaar 19 2,42 1,26 ,29 1,81 3,03 
 56-65 jaar 14 3,07 1,33 ,35 2,30 3,84 
 > 65 jaar 11 2,09 1,30 ,39 1,22 2,96 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten < 25 jaar 7 1,86 1,21 ,46 ,73 2,98 
 25-35 jaar 20 2,65 1,14 ,25 2,12 3,18 
 36-45 jaar 15 2,53 ,74 ,19 2,12 2,94 
 46-55 jaar 19 2,32 1,11 ,25 1,78 2,85 
 56-65 jaar 14 3,21 1,12 ,30 2,57 3,86 
 > 65 jaar 11 3,00 1,00 ,30 2,33 3,67 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme sfeer < 25 jaar 7 1,86 ,90 ,34 1,03 2,69 
 25-35 jaar 20 3,15 1,18 ,26 2,60 3,70 
 36-45 jaar 15 3,00 1,00 ,26 2,45 3,55 
 46-55 jaar 19 3,26 1,41 ,32 2,58 3,94 
 56-65 jaar 14 2,714 1,14 ,30 2,06 3,37 
 > 65 jaar 11 3,18 1,08 ,32 2,46 3,91 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
Watersport < 25 jaar 7 3,29 1,50 ,57 1,90 4,67 
 25-35 jaar 20 2,70 1,22 ,27 2,13 3,27 
 36-45 jaar 15 3,00 ,85 ,22 2,53 3,47 
 46-55 jaar 19 2,79 1,36 ,31 2,14 3,44 
 56-65 jaar 14 2,64 1,08 ,29 2,02 3,27 
 > 65 jaar 11 2,36 ,92 ,28 1,74 2,98 
 Totaal 86 2,77 1,155 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels < 25 jaar 7 3,43 ,53 ,20 2,93 3,92 
 25-35 jaar 20 3,60 ,82 ,18 3,22 3,98 
 36-45 jaar 15 3,00 1,00 ,26 2,45 3,55 
 46-55 jaar 19 3,53 1,02 ,23 3,03 4,02 
 56-65 jaar 14 3,29 1,14 ,30 2,63 3,94 
 > 65 jaar 11 2,82 1,33 ,40 1,93 3,71 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij centrum < 25 jaar 7 3,14 1,57 ,59 1,69 4,60 
 25-35 jaar 20 3,60 ,88 ,20 3,19 4,01 
 36-45 jaar 15 3,00 1,13 ,29 2,37 3,63 
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 46-55 jaar 19 3,47 ,90 ,21 3,04 3,91 
 56-65 jaar 14 3,64 1,01 ,27 3,06 4,23 
 > 65 jaar 11 3,55 1,13 ,34 2,79 4,30 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweervoorzieningen < 25 jaar 7 3,71 1,11 ,42 2,69 4,74 
 25-35 jaar 20 3,70 1,03 ,23 3,22 4,18 
 36-45 jaar 15 3,00 1,31 ,34 2,27 3,73 
 46-55 jaar 19 2,95 1,31 ,30 2,32 3,58 
 56-65 jaar 14 2,86 1,10 ,29 2,22 3,49 
 > 65 jaar 11 3,00 1,00 ,30 2,33 3,67 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute < 25 jaar 7 3,14 ,90 ,34 2,31 3,98 
 25-35 jaar 20 3,95 1,00 ,22 3,48 4,42 
 36-45 jaar 15 4,00 ,85 ,22 3,53 4,47 
 46-55 jaar 19 3,95 1,08 ,25 3,43 4,47 
 56-65 jaar 14 4,14 ,95 ,25 3,59 4,69 
 > 65 jaar 11 3,91 ,83 ,25 3,35 4,47 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande gebruik < 25 jaar 7 2,14 1,21 ,46 1,02 3,27 
 25-35 jaar 20 3,30 1,03 ,23 2,82 3,78 
 36-45 jaar 15 2,93 1,10 ,28 2,32 3,54 
 46-55 jaar 19 3,32 1,20 ,28 2,74 3,90 
 56-65 jaar 14 3,21 1,42 ,38 2,39 4,04 
 > 65 jaar 11 2,64 ,92 ,28 2,02 3,26 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek uniek < 25 jaar 7 3,14 1,21 ,46 2,02 4,27 
 25-35 jaar 20 3,35 1,04 ,23 2,86 3,84 
 36-45 jaar 15 2,93 ,70 ,18 2,54 3,32 
 46-55 jaar 19 3,32 1,16 ,27 2,76 3,87 
 56-65 jaar 14 3,50 1,02 ,27 2,91 4,09 
 > 65 jaar 11 3,36 1,21 ,36 2,55 4,17 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,5 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en leeftijdscategorie 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 2,42 5 ,485 ,53 ,754 
In groepen 73,30 80 ,916   
Totaal 75,72 85    
Historische karakter      
Tussen groepen 14,61 5 2,92 2,70 ,026* 
In groepen 86,42 80 1,08   
Totaal 101,02 85    
Gebruik park      
Tussen groepen 15,03 5 3,01 1,88 ,107 
In groepen 128,01 80 1,60   
Totaal 143,04 85    
Ambachten       
Tussen groepen 12,49 5 2,50 2,23 ,059• 
In groepen 89,60 80 1,12   
Totaal 102,09 85     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen 12,37 5 2,47 1,81 ,121 
In groepen 109,59 80 1,37   
Totaal 121,95 85    
Watersport      
Tussen groepen 4,80 5 ,96 ,71 ,619 
In groepen 108,55 80 1,36   
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Totaal 113,35 85    
Unieke winkels       
Tussen groepen 6,78 5 1,36 1,33 ,261 
In groepen 81,75 80 1,02   
Totaal 88,52 85     
Dichtbij centrum      
Tussen groepen 4,75 5 ,95 ,86 ,512 
In groepen 88,34 80 1,10   
Totaal 93,08 85    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 10,73 5 2,15 1,59 ,174 
In groepen 108,29 80 1,35   
Totaal 119,02 85    
Wandelroute      
Tussen groepen 5,05 5 1,01 1,10 ,366 
In groepen 73,38 80 ,92   
Totaal 78,43 85    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen 10,82 5 2,16 1,62 ,165 
In groepen 107,00 80 1,34   
Totaal 117,81 85    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen 2,81 5 ,56 ,51 ,769 
In groepen 88,49 80 1,11   
Totaal 91,30 85     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).   

 
Tabel XXXIV ANOVA belang aspecten waterfrontlocatie en werksituatie (N = 86) 

ANOVA 95% Confidence Interval 
for Mean 

Belangaspect Werksituatie N M SD Std. Error Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Functiemix Fulltime 29 3,69 1,00 ,19 3,31 4,07 
 Parttime 27 3,93 ,87 ,17 3,58 4,27 
 Gepensioneerd 12 3,50 1,00 ,29 2,86 4,14 
 Student/scholier 9 4,33 ,87 ,29 3,67 5,00 
 Arbeidsongeschikt 1 3,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 4,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 4,25 ,96 ,48 2,73 5,77 
 Anders 3 4,00 1,00 ,58 1,52 6,48 
 Totaal 86 3,84 ,94 ,10 3,63 4,04 
Historische karakter Fulltime 29 3,69 1,20 ,22 3,23 4,15 
 Parttime 27 3,93 ,83 ,16 3,60 4,25 
 Gepensioneerd 12 4,25 ,75 ,22 3,77 4,73 
 Student/scholier 9 3,33 1,50 ,50 2,18 4,49 
 Arbeidsongeschikt 1 3,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 5,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 3,75 1,89 ,95 ,74 6,76 
 Anders 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 
 Totaal 86 3,81 1,09 ,12 3,58 4,05 
Gebruik park Fulltime 29 2,79 1,26 ,23 2,31 3,27 
 Parttime 27 2,93 1,21 ,23 2,45 3,40 
 Gepensioneerd 12 2,42 1,44 ,42 1,50 3,33 
 Student/scholier 9 3,89 1,05 ,35 3,08 4,70 
 Arbeidsongeschikt 1 3,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 4,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,00 1,15 ,58 ,16 3,84 
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 Anders 3 2,00 1,73 1,00 -2,30 6,30 
 Totaal 86 2,85 1,30 ,14 2,57 3,13 
Ambachten Fulltime 29 2,52 ,95 ,18 2,16 2,88 
 Parttime 27 2,56 1,12 ,22 2,11 3,00 
 Gepensioneerd 12 3,17 ,94 ,27 2,57 3,76 
 Student/scholier 9 2,33 1,50 ,50 1,18 3,49 
 Arbeidsongeschikt 1 3,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 4,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,75 1,71 ,85 ,03 5,47 
 Anders 3 2,33 ,58 ,33 ,90 3,77 
 Totaal 86 2,63 1,10 ,12 2,39 2,86 
Maritieme sfeer Fulltime 29 3,38 1,12 ,21 2,96 3,80 
 Parttime 27 2,85 1,26 ,24 2,35 3,35 
 Gepensioneerd 12 3,08 1,16 ,34 2,34 3,82 
 Student/scholier 9 2,44 1,42 ,47 1,35 3,54 
 Arbeidsongeschikt 1 3,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 3,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,50 1,00 ,50 ,91 4,09 
 Anders 3 2,00 ,00 ,00 2,00 2,00 
 Totaal 86 2,98 1,20 ,13 2,72 3,23 
Watersport Fulltime 29 3,00 1,20 ,22 2,55 3,45 
 Parttime 27 2,63 1,04 ,20 2,22 3,04 
 Gepensioneerd 12 2,50 ,90 ,26 1,93 3,07 
 Student/scholier 9 3,22 1,64 ,55 1,96 4,48 
 Arbeidsongeschikt 1 4,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 2,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,25 ,96 ,48 ,73 3,77 
 Anders 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 
 Totaal 86 2,77 1,15 ,12 2,52 3,02 
Unieke winkels Fulltime 29 3,41 ,91 ,17 3,07 3,76 
 Parttime 27 3,33 ,88 ,17 2,99 3,68 
 Gepensioneerd 12 2,58 1,31 ,38 1,75 3,42 
 Student/scholier 9 3,89 ,78 ,26 3,29 4,49 
 Arbeidsongeschikt 1 2,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 4,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 3,25 1,71 ,85 ,53 5,97 
 Anders 3 3,67 ,58 ,33 2,23 5,10 
 Totaal 86 3,31 1,02 ,11 3,10 3,53 
Dichtbij centrum Fulltime 29 3,34 1,08 ,20 2,93 3,76 
 Parttime 27 3,52 ,85 ,16 3,18 3,85 
 Gepensioneerd 12 3,33 ,98 ,28 2,71 3,96 
 Student/scholier 9 3,22 1,39 ,46 2,15 4,29 
 Arbeidsongeschikt 1 4,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 4,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 3,75 1,89 ,95 ,74 6,76 
 Anders 3 3,67 1,15 ,67 ,80 6,54 
 Totaal 86 3,43 1,05 ,11 3,21 3,65 
Slechtweervoorzieningen Fulltime 29 3,03 1,24 ,23 2,56 3,51 
 Parttime 27 3,26 1,13 ,22 2,81 3,71 
 Gepensioneerd 12 3,08 ,90 ,26 2,51 3,66 
 Student/scholier 9 4,00 ,87 ,29 3,33 4,67 
 Arbeidsongeschikt 1 5,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 5,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,25 1,26 ,63 ,25 4,25 
 Anders 3 2,00 1,00 ,58 -,48 4,48 
 Totaal 86 3,19 1,18 ,13 2,93 3,44 
Wandelroute Fulltime 29 3,93 1,10 ,20 3,51 4,35 
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 Parttime 27 3,89 ,93 ,18 3,52 4,26 
 Gepensioneerd 12 4,17 ,58 ,17 3,80 4,53 
 Student/scholier 9 3,67 1,12 ,37 2,81 4,53 
 Arbeidsongeschikt 1 4,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 3,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 4,50 ,58 ,29 3,58 5,42 
 Anders 3 3,33 1,15 ,67 ,46 6,20 
 Totaal 86 3,92 ,96 ,10 3,71 4,12 
Voorgaande gebruik Fulltime 29 3,59 ,98 ,18 3,21 3,96 
 Parttime 27 2,85 1,17 ,22 2,39 3,31 
 Gepensioneerd 12 2,92 1,00 ,29 2,28 3,55 
 Student/scholier 9 2,44 1,59 ,53 1,22 3,67 
 Arbeidsongeschikt 1 1,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 3,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,75 1,26 ,63 ,75 4,75 
 Anders 3 3,00 1,00 ,58 ,52 5,48 
 Totaal 86 3,05 1,18 ,13 2,79 3,30 
Elk bezoek uniek Fulltime 29 3,24 ,83 ,15 2,93 3,56 
 Parttime 27 3,26 1,06 ,20 2,84 3,68 
 Gepensioneerd 12 3,50 1,24 ,36 2,71 4,29 
 Student/scholier 9 3,67 1,32 ,44 2,65 4,68 
 Arbeidsongeschikt 1 4,00 . . . . 
 Werkzoekende 1 3,00 . . . . 
 Huisvrouw 4 2,75 1,26 ,63 ,75 4,75 
 Anders 3 2,33 ,58 ,33 ,90 3,77 
 Totaal 86 3,28 1,04 ,11 3,06 3,50 

ANOVA Belangaspecten waterfrontlocatie en opleidingsniveau 

 Sum of squares df Mean square F p (tweezijdig) 

Functiemix      
Tussen groepen 5,91 7,00 ,84 ,94 ,478 
In groepen 69,81 78,00 ,89   
Totaal 75,72 85,00    
Historische karakter      
Tussen groepen 7,30 7,00 1,04 ,87 ,536 
In groepen 93,73 78,00 1,20   
Totaal 101,02 85,00    
Gebruik park      
Tussen groepen 18,62 7,00 2,66 1,67 ,129 
In groepen 124,42 78,00 1,60   
Totaal 143,03 85,00    
Ambachten       
Tussen groepen 7,10 7,00 1,01 ,83 ,563 
In groepen 94,99 78,00 1,22   
Totaal 102,09 85,00     
Maritieme sfeer      
Tussen groepen 11,58 7,00 1,65 1,17 ,330 
In groepen 110,37 78,00 1,42   
Totaal 121,95 85,00    
Watersport      
Tussen groepen 9,75 7,00 1,39 1,05 ,405 
In groepen 103,60 78,00 1,33   
Totaal 113,35 85,00    
Unieke winkels       
Tussen groepen 12,27 7,00 1,75 1,79 ,101 
In groepen 76,26 78,00 0,98   
Totaal 88,52 85,00     
Dichtbij centrum      
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Tussen groepen 2,15 7,00 0,31 0,26 ,966 
In groepen 90,93 78,00 1,17   
Totaal 93,08 85,00    
Slechtweervoorzieningen      
Tussen groepen 21,21 7,00 3,03 2,42 ,027* 
In groepen 97,82 78,00 1,25   
Totaal 119,02 85,00    
Wandelroute      
Tussen groepen 4,57 7,00 0,65 ,69 ,681 
In groepen 73,86 78,00 0,95   
Totaal 78,43 85,00    
Voorgaande gebruik      
Tussen groepen 17,48 7,00 2,50 1,94 ,074• 
In groepen 100,33 78,00 1,29   
Totaal 117,81 85,00    
Elk bezoek uniek       
Tussen groepen 6,39 7,00 ,91 ,84 ,559 
In groepen 84,91 78,00 1,09   
Totaal 91,30 85,00     
Significantie: * p<.05, ** <.01, *** p<.001, • p<>.05 en .10 (marginaal significant).   

Tabel XXXV Voorkeur voor verblijfsmogelijkheden (N = 86) 

Voorkeur verblijfsmogelijkheden n n Harlingen n Volendam V X
2
 

Appartement 33 20 13 ,04 ,13 
Bed & Breakfast 17 8 9 ,11 1,07 
Bungalowpark 16 7 9 ,14 1,67 
Camperplaats 0 0 0 . . 
Groepsverblijf 5 4 1 ,11 1,04 
Hotel 37 25 12 ,17 2,37 

Jachthavenplaats 7 1 6 ,27* 6,02* 
Pension 1 0 1 ,13 1,41 
Kampeerterrein/camping 27 16 11 ,02 ,02 
Tweede woning 5 4 1 ,11 1,04 

Vaste kampeerplaats 0 0 0 . . 
Anders, namelijk: 3 2 1 ,03 ,09 
- backpacker hostel 1 0 1   
- vrijstaande bungalow/huisje, 
niet in een park 

2 2 0   

Totaal 154 87 64   

Significantie: * p<.05. 
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Voorkeur winkelvoorzieningen n n Harlingen n Volendam V X
2
 

(Kleine) Speciaalzaken 49 30 19 ,07 ,45 
Winkelketens/franchise 7 5 2 ,08 ,55 
Luxe winkels  13 6 7 ,10 ,90 
Warenhuizen  8 3 5 ,13 1,54 
Overdekt winkelcentrum 18 10 8 ,03 ,06 
Outletstore (FOC) 9 6 3 ,06 ,30 
Markt/bazaar 49 30 19 ,07 ,45 
Winkels rondom een bepaald 
thema, namelijk: 

5 4 1 ,11 1,04 

- country stijl 1 1    
- muziek 1 1    
- maritiem gericht 1 1    
- afhankelijk van plaats 2 1 1   
Anders, namelijk: 4 1 3 ,15 1,89 
- lokale ondernemers, geen 
franchise 

1  1   

- diversiteit 1  1   
- kleine boetiekjes 1 1    
- gezellige winkelstraatjes 1  1   
Totaal 162 95 67   
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