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Toeristisch-recreatief bezoek aan de Afsluitdijk

Managementsamenvatting
Ten tijde van de planvorming rond De Nieuwe Afsluitdijk heeft het European Tourism Futures Institute van NHL Stenden
Hogeschool in 2014 een nulmeting uitgevoerd naar het bezoek aan en de bezoekers van de Afsluitdijk. In 2018, het jaar van
de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân en de opening van het Afsluitdijk Wadden Center, is deze meting
op soortgelijke wijze herhaald. De onderzoeksresultaten maken een schatting mogelijk van het aantal bezoekers dat de
Afsluitdijk in 2018 heeft bezocht, maar geven ook een gedetailleerd beeld van wie de bezoeker was, waar ze vandaan
kwamen, waar ze naar toe gingen, en wat ze precies op de Afsluitdijk kwamen doen. Een vergelijking tussen de cijfers van
2014 en 2018 geeft bovendien een beeld van de verschuivingen.
• AANTAL BEZOEKERS.
o
Het aantal bezoekers aan de Afsluitdijk wordt in 2018 geschat op 613.000-754.000. Dat is ruim		
		
tweemaal zoveel als in 2014.
o
Op drie van de vier onderzoekslocaties (Monument noord- en zuidzijde en Kornwerderzand 		
		
noordzijde) is nagenoeg sprake van een verdubbeling, maar bij Kornwerderzand zuidzijde is de groei
		
bijna verzesvoudigd. Zie onderstaande tabel.
Groei van het aantal vervoersmiddelen en bezoekers aan de Afsluitdijk 2014-2018, naar locatie
Locatie
Monument Noordzijde

Groeipercentage

Groeifactor

Aantal vervoers- middelen

Aantal vervoers- middelen

Aantal
bezoekers

Aantal
bezoekers

93%

74%

1,93

1,74

Monument Zuidzijde

105%

99%

2,05

1,99

Kornwerderzand Noordzijde

100%

93%

2,00

1,93

Kornwerderzand Zuidzijde

487%

468%

5,87

5,68

Totaal

137%

118%

2,37

2,18

Bron: European Tourism Futures Institute, 2014, 2018
o
		
		
		
		

Niet alleen het beter weer maar ook het feit dat Leeuwarden-Friesland in 2018 Culturele
Hoofdstad was van Europa heeft het aantal bezoekers waarschijnlijk opgeschroefd. Zo blijkt dat van
degenen die van hun vakantieadres kwamen 39,4% daar te verblijven vanwege Culturele Hoofdstad.
En voor 36,5% van de respondenten die onderweg waren naar hun vakantieadres geldt dat ze daar op
vakantie gingen in verband met Culturele Hoofdstad.
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o
		
		

De groei is bij alle wijzen van vervoer zichtbaar. Verreweg de meeste respondenten kwamen met de
auto. Procentueel was bij voetgangers en fietsers de groei het sterkst (drie tot vier keer zoveel), en
bleef de groei van het aantal touringcars juist wat achter bij het gemiddelde (groei van ruim 40%).

• PROFIEL VAN DE BEZOEKER.
o

Leeftijd. De gemiddelde respondent was 54 jaar, drie jaar ouder dan in 2014.

o
		
		
		
		

Herkomst. 80% van de respondenten kwam uit Nederland, 12% uit Duitsland en 2% uit België. De 		
verschuivingen ten opzichte van 2014 zijn miniem. Het aandeel Duitsers en Belgen was ten opzichte
van 2014 enigszins gestegen, het aandeel van respondenten uit overig Europa en van buiten Europa
juist iets teruggelopen. Procentueel trok Kornwerderzand in verhouding tot Monument in 2018 iets
meer Nederlanders en iets minder Duitsers.

o
		

Groepssamenstelling. 59% van de respondenten kwam in 2018 met de partner, 13% alleen, en 13%
met kinderen tot 12 jaar. Ten opzichte van 2014 zijn de verschuivingen in groepssamenstelling miniem.
Alleen gaanden en koppels zijn in aandeel iets gestegen, groepen met kinderen tot 12 jaar iets 		
gedaald. Ook de verschillen tussen Kornwerderzand en Monument bleken erg klein: Kornwerderzand
trok relatief iets meer alleen gaanden en koppels, Monument iets meer respondenten met kinderen
tot 12 jaar.

		
		
		
• BEZOEKKETEN
o
		
		
		
		
		
		
		
		

Herkomst en bestemming. 22% van de respondenten maakte er op de dag van het onderzoek een
uitstapje van vanuit huis (dus heen en terug naar huis), en 10% vanuit het vakantieadres (dus heen
en terug naar vakantieadres). 17% kwam van huis en was onderweg naar een vakantieadres,
omgekeerd was 11% onderweg van een vakantieadres naar huis. Verder was 8% onderweg van huis
naar een attractie, evenement of toeristische plek, en 8% van huis naar een bezoek aan familie,
vrienden of kennissen. 3% was onderweg van familie/vrienden/kennissen naar huis. 2% van een
evenement/attractie/toeristische plek naar huis. Tot slot was 2% op reis van een vakantieadres naar
een attractie/evenement/toeristische plek. De overige combinaties van aan- en afreizen zijn alle gelijk
aan 1% of lager. De verschuivingen ten opzichte van 2014 waren erg klein.

o
		
		
		

Culturele Hoofdstad. Voor de respondenten die van een vakantieadres kwamen hield dat adres in
39% van de gevallen verband met Culturele Hoofstad, voor mensen die van een attractie of evenement
terugkwamen gold dat voor 12%. Omgekeerd geldt dat voor de ondervraagden die onderweg waren
naar vakantieadres of attractie / evenement de percentages net iets hoger waren (37% en 14%).
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o
		
		
		

Vervoer. Driekwart van de respondenten was onderweg per auto en 16% per camper. Het aandeel
auto’s was daarmee ten opzichte van 2014 iets hoger, dat van campers iets lager. Bij Monument was
in 2018 het aandeel automobilisten 22% hoger dan bij Kornwerderzand. Andersom trok
Kornwerderzand 24% meer campers.

• BEZOEK AAN DE AFSLUITDIJK
o
		
		
		
		
		

Toeristische attractie. Van degenen die antwoord konden geven op deze vraag beschouwt 81% de
Afsluitdijk als een toeristische attractie. In 2014 was dat percentage iets lager: 77%. Van de
respondenten die de vraag in Kornwerderzand beantwoordden bedroeg dit percentage 80%, bij
Monument 82%. In beide gevallen, maar vooral in Kornwerderzand, was het percentage daarmee
hoger dan in 2014. Ongeveer eenderde van de respondenten had deze vraag overigens niet
beantwoord.

o
		
		

UNESCO werelderfgoed. Iets meer dan de helft van de respondenten (52%) zei ervan op de hoogte
te zijn dat de Waddenzee UNESCO werelderfgoed is. De bekendheid hiervan is bij de bezoekers aan
Kornwerderzand veel hoger dan bij Monument (64% versus 42%).

o
		
		
		
		
		

Herhalingsbezoek. 71% van de ondervraagden had de Afsluitdijk al eens eerder bezocht, 52% zelfs
in datzelfde jaar. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan die in 2014. Het herhalingsbezoek aan
Kornwerderzand is in beide situaties hoger dan aan Monument. Ten opzichte van 2014 is het bij
Kornwerderzand echter met enkele procenten teruggelopen, terwijl het bij Monument met enkele
procenten is gegroeid. Ruim driekwart van de respondenten gaf aan van plan te zijn de Afsluitdijk 		
opnieuw te willen bezoeken! (76,8%). In 2014 bedroeg was dit percentage met 75,1% vergelijkbaar.

o
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bezoekduur. In de bezoekduur zijn grote verschillen tussen Kornwerderzand en Monument te zien,
en ook een verschuiving ten opzichte van 2014. Bijna de helft van de ondervraagden stopte
voor maximaal een half uur. Dat is een procentuele afname ten opzichte van 2014. Dergelijke korte
stops van maximaal ½ uur werden vooral gemaakt bij Monument (69%, bij Kornwerderzand 27%).
32% van de respondenten bracht een bezoek van ½ tot 2 uur (ook hier gebeurde dat vaker in
Kornwerderzand dan bij Monument, 51% versus 24%), en 18% een bezoek van minstens 2 uur
(32% bij Kornwerderzand en 6% bij Monument). Opvallend is dat ten opzichte van 2014 in
Kornwerderzand het aandeel van een verblijfsduur van maximaal een half uur en van minimaal 2 uur
in beide gevallen met ongeveer 10% is teruggelopen. Verblijfsduren tussen ½ uur en 2 uur zijn, vooral
als dat wat langer is, daar allemaal toegenomen. Bij Monument zijn de kortere verblijfsduren tot
maximaal 1 uur juist toegenomen, en de langere afgenomen.
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o
		
		
		

Reden voor bezoek. Ruim zes op de tien respondenten was bij de onderzoekslocatie gestopt vanwege
toeristisch-recreatieve redenen (63%), een vergelijkbaar percentage als in 2014 (62%). Bij
Kornwerderzand stopte men veel vaker om toeristisch-recreatieve redenen dan bij Monument
(74% versus 54%).

o
		
		
		
		
		
		

Reden voor bezoek specifiek. Meer specifiek bleken de belangrijkste toeristisch-recreatieve redenen:
genieten van omgeving en uitzicht (64%, relatief vaker bij Monument dan bij Kornwerderzand), om iets
te leren meer aan de weet te komen (52%, relatief vaker bij Kornwerderzand dan bij Monument), te
recreëren (17%, veel vaker bij Kornwerderzand dan bij Monument). De kennis- en informatiebehoefte
richtte zich vooral op de Afsluitdijk zelf (38%), de Waddenzee of UNESCO Werelderfgoed (23%), het
IJsselmeer (20%), de natuur in het algemeen (13%) en de strijd tegen het water (12%). Vergelijking
met 2014 is hier vanwege gewijzigde vraagstelling niet te maken.

o
		
		
		
		

Activiteiten. De populairste niet-locatiespecifieke activiteiten waren bij de respondenten
ontspannen/recreëren (29%) en wandelen/rondkijken (28%). In Kornwerderzand bleek een bezoek aan
het Afsluitdijk Wadden Center het meest populair (29%), gevolgd door restaurantbezoek (15%) en
het bekijken van de sluizen (13%). Bij Monument werd het Monument zelf het meest bekeken (20%),
gevolgd door het beklimmen van de uitkijktoren (14%) en restaurantbezoek (12%).

• TOEKOMSTIG TOERISTISCH-RECREATIEF BEZOEK
o
		
		

Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan de Afsluitdijk opnieuw te willen bezoeken (77%).
Dat is iets meer dan in 2014 (75%). In Kornwerderzand is de terugkeerbereidheid groter (82%) dan in
Monument (72%).
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