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Productbudget Internationale Bezoekers
Amsterdam Area
In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in 2018 een bedrag van
EUR 45.000,- beschikbaar gesteld voor het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area.
Partijen kunnen een beroep doen op dit budget met activiteiten die aansluiten op de doelstelling van dit
project, namelijk:
Meer internationale bezoekers aan Amsterdam de regio rondom Amsterdam laten bezoeken.
Daarnaast dient de aanvraag een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten en/of het
benutten van kansen die in de verschillende gebiedsplannen benoemd zijn. Uitleg hierover volgt in dit
aanvraagformulier.
Voor wie is het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area bedoeld?
Van het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area kan de toeristische/culturele sector in de
Metropool Amsterdam profiteren, waaronder:
•

Toeristische organisaties: promotie- en marketingorganisaties1

•

Toeristisch en cultureel bedrijfsleven in de Metropool Amsterdam.

•

Overheden in de Metropool Amsterdam.

Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area
Een van de doelen van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ is het stimuleren van spreiding van
internationale bezoekers vanuit Amsterdam naar de omliggende regio. Om dit te realiseren is het belangrijk
dat er voldoende kwalitatief en bezoekbaar aanbod is voor deze doelgroep.

1 De grenzen van de Metropool Amsterdam zijn formeel bepaald door de PRES samenwerkende gemeenten; Op pagina 11 van dit
aanvraagformulier staat een overzicht van de gemeenten die vallen in de Metropool Amsterdam.
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Spelregels Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area
Het productbudget kent voor de aanvragers een aantal inschrijvingeisen en beoordelingscriteria.
Inschrijvingseisen
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•

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 31 maart 2018 bij Amsterdam Marketing binnen te zijn.
Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

•

Inschrijvingen dienen volledig ingevuld te zijn middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

•

De in de aanvraag gemelde activiteiten dienen voor tenminste 50% gefinancierd te worden
door samenwerkingspartners. Gemaakte uren van de samenwerkingspartners worden niet als
financiering beschouwd.

•

Het uit het toeristisch productbudget Amsterdam Area aangevraagde bedrag bedraagt per
toekenning maximaal € 10.000 exclusief BTW.

•

Een samenwerking van tenminste 3 partijen uit de toeristische en/of culturele sector.

•

De ingediende activiteit dient een nieuwe activiteit te zijn en geen voortzetting van een bestaande
activiteit.

•

Uitvoering van de goedgekeurde activiteiten dient plaats te vinden tussen 1 mei 2018 en
31 december 2018.

•

Na afronding van de activiteiten dient een rapportage met bijbehorende uitingen en eindresultaten
naar Amsterdam Marketing verzonden te worden.

•

Voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met Amsterdam Marketing
om uw idee voor te leggen, zodat u van advies wordt voorzien of de aanvraag voldoende aansluit bij
de desbetreffende gebiedsplannen.

Gunningscriteria
•

Er dient een beschrijving gegeven te zijn welke activiteiten uitgevoerd worden en in welke mate ze
bijdragen aan de realisatie van de gebiedsplannen. De gebiedsplannen zijn te vinden vanaf pagina 13.

•

De activiteit(en) moet(en) gericht zijn op internationale bezoekers die in Amsterdam verblijven.

•

De activiteiten zelf vinden plaats in 2018, maar de effecten ervan kunnen ook in navolgende jaren
gerealiseerd worden.

•

Er dient een beschrijving gegeven te zijn hoe de doelgroep wordt bereikt met de uit te voeren
activiteiten. De communicatie van de activiteit naar de potentiële doelgroep moet derhalve
meegenomen worden in de voorgestelde activiteiten.

Belangrijke tijdstippen
•

Inschrijven kan tot en met 31 maart 2018.

•

Toekenning door de jury geschiedt voor eind april 2018.

•

Uitvoering van toegekende activiteiten: 1 mei 2018 - 31 december 2018.

•

Rapportage en uitingen naar ABHZ projectteam: 31 januari 2019.

•

U kunt tot 31 maart 2018 contact opnemen met Amsterdam Marketing om uw idee voor te leggen.

Uiteindelijke selectie van partijen
Voor het proces wordt een deskundige jury ingesteld. De aanvragen worden getoetst aan de opgestelde
criteria. Over de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Ook wordt er niet over gecorrespondeerd.
Deelname van Amsterdam Marketing aan het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area is
uitgesloten.
Vergoeding bijdrage
Na goedkeuring van de aanvraag kan de aanvrager 75% bij de start van de uitvoering factureren en 25%
na afloop (na inlevering volledige rapportage van de uitvoering van de activiteiten). Wijzigingen ten opzichte
van het aanvraagformulier dienen voorafgaand goedgekeurd te worden door Amsterdam Marketing.
Activiteiten die niet conform het aanvraagformulier worden uitgevoerd of niet volledig worden uitgevoerd,
dienen (een deel van) de toegekende bijdrage terug te storten.
Inschrijving inzenden
Inzendingen (middels bijgaand formulier, vanaf pagina 4) moeten uiterlijk 31 maart 2018 bij Amsterdam
Marketing binnen zijn. U kunt uw aanvraag sturen naar:
Toeristisch productbudget Amsterdam Area
T.a.v. Niels Turner
Postbus 3331
1001 AC Amsterdam
Per e-mail naar: n.turner@iamsterdam.com
Onder vermelding van: Aanvraag Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area
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Aanvraagformulier Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area 2018
AANVRAGER
Gegevens aanvrager
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………

SAMENWERKINGSPARTNERS
Samenwerkingspartner 1
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 2
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 3
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………
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Samenwerkingspartner 4
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 5
Naam organisatie:
…………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………

E-mail adres:		

…………………………………………………………………………………………

Plaats:			…………………………………………………………………………………………

INHOUDELIJK
Titel van project:

…………………………………………………………………………………………

Inschrijving focust zich op het themagebied: ………………………………………………
Zie pagina 12 voor een overzicht van de thema’s
Doel van het project/de activiteit:
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Beschrijf in maximaal 300 woorden de uit te voeren activiteiten.
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Beschrijf hoe de aanvraag een bijdrage levert aan de acties die in het gebiedsplan van het betreffende themagebied zijn opgenomen. Voor een overzicht van deze acties (kansen/knelpunten) en de
volledige gebiedsplannen, zie pagina 13.

Beschrijf hoe de verschillende partners/partijen samenwerken bij de uitvoering van de
activiteiten.
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Doelgroepen
Geef aan op welke doelgroep de aanvraag zich richt.

Communicatie naar de internationale bezoeker
Beschrijf op welke manier de (potentiële) consument bekend wordt gemaakt met het project en wordt
geïnspireerd het themagebied te bezoeken.

Planning
Wanneer worden de activiteiten uitgevoerd?
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Financieel
Wat zijn de totale kosten voor de uitvoering van de voorgestelde activiteiten? Graag een begroting
bijvoegen.

Welke bedragen worden door de samenwerkingspartners bijgedragen aan de uitvoering van de
activiteiten?
Vanuit aanvrager:		

€……………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 1:

€……………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 2:

€……………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 3:

€……………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 4:

€……………………………………………………………………………

Samenwerkingspartner 5:

€……………………………………………………………………………

Welk bedrag wordt aangevraagd bij het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area?
€……………………………………………………………………………

¨ Aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in dit document.

VERSTUREN
Inzendingen uiterlijk 31 maart 2018 versturen naar:
Amsterdam Marketing
T.a.v. Niels Turner
Postbus 3331
1001 AC Amsterdam
E-mail: n.turner@iamsterdam.com
Onder vermelding van: Aanvraag Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area

VERSTUUR NU
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Bijlage: Metropool Amsterdam
Aanvragen die zich richten op het gebied buiten de Metropool Amsterdam vallen buiten de scope van het
productbudget. In de Metropool Amsterdam liggen de volgende gemeenten:
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Authentic Haarlem
Haarlem is eeuwenlang een toonaangevende schilderstad geweest. Frans Hals maakte er zijn
beroemdste werken. Bewonder zijn bijzondere schilderijen in het Frans Hals Museum. Inspiratie
haalden de schilders uit hun directe omgeving; Haarlem is immers één van de mooiste Hollandse
steden. Kom kijken naar de imposante stadspoort en het prachtige stadhuis op de Grote Markt.
Combineer een dagje cultuur met een historische stadswandeling, winkelen en lekker eten en drinken.
Het totaalaanbod in Haarlem is aantrekkelijk voor de internationale bezoeker die een dagbezoek brengt
vanuit Amsterdam. Er zijn voldoende mogelijkheden om rond te lopen in de historische stad, maar
ook om dingen te doen. De sfeer van de stad met winkeltjes en horeca is vergelijkbaar met die in
Amsterdam. Het centrum van Haarlem is goed bereikbaar en voor het bereiken van minder centraal
gelegen delen van de stad is een ruim aanbod aan fietsverhuur beschikbaar. Door de nachttrein is
Haarlem ook geschikt om in de avond uit eten te gaan en/of uit te gaan. Routes buiten het centrum
kunnen voor de herhaalbezoeker een goede manier zijn om minder bekende plekken te bezoeken.
In het derde en vierde kwartaal van 2018 (met doorloop naar 2019) zal veel aandacht zijn voor twee
grote tentoonstellingen in Haarlem, zowel Frans Hals en de Modernen in het Frans Hals Museum als
een tentoonstelling over Leonardo da Vinci in het Teylers Museum. Deze tentoonstellingen gaan over in
het NBTC Gouden Eeuw-jaar 2019. Het culturele aanbod in Haarlem is van prima kwaliteit. Aandacht
voor Language No Problem-programmering kan aantrekkelijk zijn om internationale bezoekers langer
in Haarlem te laten verblijven, omdat het aanbod immers voor iedereen te begrijpen is.
Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan Authentic Haarlem benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Leuke routes door Haarlem ontwikkelen, specifiek
gericht op de internationale bezoeker die in
Amsterdam verblijft
Language-no-problem aanbod uitbreiden
(cultureel aanbod dat interessant is voor de nietNederlands sprekende consumenten)
Productontwikkeling voor themajaar 2019
"Gouden Eeuw"
Combinaties maken met andere gebieden zoals
Old Holland, Bloemenstreek en Amsterdam Beach
Voor meer informatie over het themagebied Authentic Haarlem kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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New Land
Met dijken, dammen en andere innovatieve technieken voeren de Hollanders al eeuwenlang een
strijdtegen het water. Zo is de provincie Flevoland door drooglegging teruggewonnen van de zee. Het
museum Nieuw Land vertelt het verhaal van deze grootste polder ter wereld. Kom langs en ontdek
een gebied met veel wateractiviteiten, stranden en bijzondere natuur met wilde paarden en runderen.
Neem een kijkje bij het grootste luchtvaartmuseum van Nederland of vergaap je aan de Batavia, een
replica van het gelijknamige VOC-schip uit 1628. Terug naar het heden, waar nieuwe steden Almere en
Lelystad u graag meenemen in moderne architectuur en land art.
Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan New Land benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Het benutten van het architectuuraanbod in
Almere en het onderscheidende aanbod beter
uitlichten

(OV) Vervoer binnen het gebied (de Arriva
buslijnen in Lelystad zitten momenteel
bijvoorbeeld nog niet in het Amsterdam & Region
Travel Ticket)

Storytelling: verhaal over het "nieuwe land"
completer maken en tot leven laten komen

(Toeristische) bewegwijzering voor internationale
bezoekers (Engelstalig)

Realiseren van een meer samenhangend product,
bijvoorbeeld door middel van arrangementen en
de realisatie van routes

Relatief lange reistijd vanaf Amsterdam Centraal

Ontwikkeling Batavialand/Bataviakwartier

Engelse informatievoorziening kan nog verder
verbeterd worden

(Electrische) fietsverhuur op strategische punten

Oostvaardersplassen is aan twee zijden
toegankelijk, zij het lastig te bereiken met het OV

Treinreis langs Oostvaardersplassen benutten/
thematiseren om doorreis van Amsterdam/
Almere naar Lelystad en Oostvaardersplassen te
promoten

Het aanwezige productaanbod in New Land is met
name geografisch verspreid

Toeristich/recreatieve verbindingen over water,
o.a. via het IJmeer
Vorming van Nationaal Park Nieuw Land
Blocque van Kuffeler en gemaal Wortman
integreren in het verhaal van Nieuw Land
Voorbeeldroutes langs highlights in het gebied
Voor meer informatie over het themagebied New Land kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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Flowers of Amsterdam
Links, rechts, u ziet ze overal: paarse hyacinten, roze tulpen en gele narcissen. Een fiets-of
wandeltrip door de Bollenstreek is een kleurrijk feestje. Vooral in het voorjaar, want dan staat alles
volop in bloei. Bloemenkwekers en bollenbedrijven geven graag een rondleiding. Flora Holland in
Aalsmeer, de grootste bloemenveiling ter wereld, is zeker een bezoekje waard. Dit geldt ook voor de
wereldberoemde Keukenhof: een bloemenpark met 7 miljoen bloembollen, waterpartijen, eeuwenoude
bomen en bloeiende heesters.
Naast de attracties in het Flowers-gebied is het in het bloemenseizoen ook heel leuk om zelf de
bollenvelden te ontdekken. Het gebied is daarnaast goed te combineren met een bezoek aan Haarlem
Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan Flowers of Amsterdam benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Betere connectie maken tussen attracties en
locaties onderling in het gebied (bijvoorbeeld mbv
thematisering)

Engelstalig aanbod is nog relatief beperkt

Aanhaken bij ontwikkeling FloriWorld en Park21

Bewegwijzering voor de internationale bezoeker
(Engelstalig)

Evenementen gericht op Flowers, ook buiten
seizoen

Het aanbod is momenteel erg seizoensafhankelijk
(bijvoorbeeld Keukenhof)

Betrekken lokale horeca voor compleet aanbod/
arrangementen

OV bereikbaarheid

Regio linken aan andere themagebieden zoals
Haarlem

Stedelijke bezoekers zijn moeilijker te verleiden
naar groengebieden te trekken

Stimuleren fietsverhuur op aankomstplekken van
het OV
Ontwikkeling van routes/arrangementen
Schiphol en omgeving meer als verblijf/
recreatieplaats positioneren
Voor meer informatie over het themagebied Flowers of Amsterdam kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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Amsterdam Beach
De verrassende variëteit maakt een bezoek aan een van de oudste badplaatsen van Nederland zo
aantrekkelijk. Zandvoort is met zijn luxe hotels, gezellige restaurants en cafés een bezoekje waard.
Het is de badplaats waar Keizerin Sissi 130 jaar geleden al graag kwam. Op zoek naar meer spanning?
De stranden bij IJmuiden en Wijk aan Zee bieden volop mogelijkheden voor spannende wind- en
watersporten. Strand en boulevard combineren met meer spanning? Dat kan met een autorace op
het circuit van Zandvoort. Ontdek daarnaast een afwisselend natuurgebied met glooiende duinen,
duinmeren, bossen en bijzondere dieren zoals herten en wisenten. De duingebieden zijn zeer
uitgestrekt en herbergen allerlei verrassingen zoals militaire bunkers en prachtige uitkijkpunten. En
staat u bovenop zo’n duin, bedenk dan dat deze kuststrook Nederland beschermt tegen de zee. De
helft van ons land ligt immers ver beneden de zeespiegel.
Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan Amsterdam Beach benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Routes & arrangementen ontwikkelen die passen
binnen de verhaallijnen van Zandvoort, de duinen
of IJmuiden

Bereikbaarheid Nationaal Park ZuidKennemerland

Het ontsluiten van de sluizen van IJmuiden per
rondvaartboot

Bereikbaarheid van voornamelijk de noordelijke
stranden binnen het themagebied (met name
IJmuiden)

Meertalig maken van rondvaarten door de haven
van IJmuiden

Bewegwijzering voor internationale bezoeker
(Engelstalig)

Alternatieve routing naar Nationaal Park ZuidKennemerland

Weer-/seizoensgebonden

Bunkers en buitenplaatsen meenemen in
bestaande fiets- en wandelroutes

Stedelijke bezoekers zijn moeilijker te verleiden
naar groengebieden te trekken

Stimuleren fietsverhuur, OV-fiets en deelfiets
Aanhaken bij de renovatie van boulevard
Zandvoort
Evenementen die ook interessant zijn voor de
internationale bezoeker die in Amsterdam verblijft
Slecht weer alternatieven
Vis- en zeeaanbod
Wind- en watersport op zuidelijk strand IJmuiden
ivm betere bereikbaarheid dan noordelijke
stranden
Bereikbaar samenhangend productaanbod
vanaf fietsverhuur locaties die aansluiten bij de
verhaallijnen van IJmuiden
Station Santpoort Noord is als pilot benoemd voor
de buitenpoort naar het duingebied

Voor meer informatie over het themagebied Amsterdam Beach kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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Castles and Gardens
Ontdek het achterland van Amsterdam te voet, op de fiets of per boot. Huur een fiets bij één van de
stations in Amsterdam en volg de rivier de Amstel, die begint in Amsterdam, en ga een gevarieerde
dagtrip tegemoet. Het uitgestrekte polderlandschap, grote villa’s, historische dorpskernen, kerken
en tientallen restaurantjes en cafés aan het water maken het gebied rondom de Amstel betoverend
en bijzonder. Het gebied herbergt ook een gedeelte van de Stelling van Amsterdam. Ook de rivier de
Vecht biedt een mooie leidraad voor een fietsroute. Begin in Muiden en bezoek het Muiderslot. Neem
een kijkje in het leven van graaf Floris V die die het Muiderslot liet bouwen of bezoek een van de vele
forten die Nederland in de 19e eeuw bescherming moesten bieden. Vervolg de weg langs de Vecht door
slaperige, pittoreske dorpjes. Vergaapt u zich graag aan imposante huizen met perfect onderhouden
tuinen? Volg het groene landschap langs de kronkelige rivier de Vecht en u komt veel van dit soort
landhuizen tegen. Bekijk de buitenhuizen van rijke Amsterdammers uit de Gouden Eeuw, een aantal
exemplaren zijn ook van binnen te bezichtigen. Op de route langs de Vecht ligt ook Kasteel Nyenrode,
vandaag de dag een prestigieuze business universiteit, opgericht in 1946.
Rond Amsterdam ligt een aantal plassen die garant staan voor veel waterplezier. Vaar met een (zeil-)
bootje van de ene aanlegplaats naar de andere. Ga lekker picknicken en neem af en toe een duik in
het frisse Nederlandse water. Rondom de plassen is het ook prachtig wandelen en fietsen. Gaat u liever
niet zelf met een boot te water? Kies dan voor een excursie of neem les bij een van de vele zeilscholen.
Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan Castles & Gardens benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Stimuleren van fietsverhuur vanaf bus- en
treinstations in het themagebied

Highlights zijn relatief moeilijk bereikbaar met
het OV vanuit Amsterdam (rivieren, kastelen, de
plassen, Naarden)

Openingstijden van voor de doelgroep
interessante locaties verruimen

Bewegwijzering voor internationale bezoeker
(Engelstalig)

Thematisering toepassen, bijvoorbeeld door de
ontwikkeling van arrangementen

Engelse informatievoorziening kan verbeterd
worden

De verschillende plekken in het gebied per boot/
sloep verkennen

Productaanbod eenzijdig, momenteel is er nog
weinig samenhang/arrangementen

(Fiets-)routes ontwikkelen en aanbod duidelijk
communiceren op OV aankomststations

Onderling (bijvoorbeeld tussen Gooi &
Vechtstreek en Amstelland) zijn geen makkelijke
OV verbindingen. Dit staat een algehele
thematiek in de weg

Bevorderen van openstellen buitenplaatsen
Stelling van Amsterdam
Stimuleren van een (hop on/hop off) fietsboot
over de Vecht vanaf Weesp
Samenwerking tussen verschillende gebieden in
het themagebied stimuleren
Het maken van nieuwe rustplekken langs de
Amstel
Voor meer informatie over het themagebied Castles & Gardens kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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Old Holland
Komt u per boot aan dan ziet u de houten vissershuisjes al van ver langs de dijk staan. In deze OudHollandse dorpen lijkt het alsof de tijd stil is blijven staan. De grachten, de havens, de kaasmarkt,
de huisjes met trapgeveltjes; het is nog precies zoals het honderd jaar geleden was. De gezellige
terrassen en restaurants zijn wel met hun tijd meegegaan. Langs de rivier de Zaan draaiden vroeger
de molenwieken op volle toeren en rookten de schoorstenen van de fabrieken onophoudelijk. Koekjes,
meel, chocolade, rijst, zeep en klompen; allemaal producten die hier gemaakt of bewerkt werden. De
Zaanstreek was het eerste industriegebied ter wereld en is nu een prachtig stuk industrieel erfgoed met
talloze oude pakhuizen, fabrieken en windmolens. Breng ook een bezoek aan De Zaanse Schans met
zijn Oud-Hollandse houten huisjes. Hier ontdekt u hoe Nederlanders in de 17e en 18e eeuw woonden
en werkten. Maak een fietstocht door het vlakke Hollandse polderlandschap met oude boerderijen en
uitgestrekte velden. Laat je verrassen door Het Land van Leeghwater met tal van kronkelende dijkjes,
prachtige vergezichten en piramidevormige stolpboerderijen. Het gebied De Beemster, bakermat van
de gelijknamige kaas, heeft zelfs een plaats gekregen op de Werelderfgoedlijst.

Een overzicht van de kansen en knelpunten die in het gebiedsplan Old Holland benoemd zijn:
Kansen

Knelpunten

Stimuleren fietsverhuur op aankomstplekken van
het OV

Nog niet overal is er voldoende Engelstalige
informatievoorziening voor de internationale
bezoeker

Realiseren rondje Zaanstreek

Beperkte opening van Industrieel Erfgoed-locaties

Leuke adressen onderweg (bijv. langs fietsroute)

Bereikbaar samenhangend productaanbod vanaf
fietsverhuur, aansluitend bij het thema, zodat de
bestemming verder wordt ontwikkeld

Verhaal van Zuiderzeestadjes koppelen aan
Waterland

Beperkte openingstijden en -dagen van
fietsverhuurders

Relevante themaroutes op basis van karakter van
het gebied, mogelijk vanuit reeds bestaande routes

OV bereikbaarheid van het Ilperveld en het
Twiske verbeteren

Relevante producten ontwikkelen in bijvoorbeeld
Edam/Monnickendam

Bereikbaarheid van Zeevang met het OV vanuit
Amsterdam

Nieuwe producten/routes/initiatieven Waterland

Het is op sommige tijdstippen al erg druk in
Volendam, Marken en de Zaanse Schans

Nieuwe producten die aansluiten bij het
buitengebied

Stedelijke bezoekers zijn moeilijker te verleiden
naar groengebieden te trekken

Het ‘branden’ van buslijnen gekoppeld aan het
verhaal van de Zuiderzeestadjes

(Lokale) toeristische bewegwijzering verbeteren

Voor meer informatie over het themagebied Old Holland kunt u contact opnemen
met Niels Turner via n.turner@iamsterdam.com
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