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Samenvatting 

Aanleiding en doel pilot bezoekersstromen o.b.v. telefoondata  

In de MRA speelt een aantal belangrijke thema’s op het gebied van bezoekersstromen. Amsterdam 

ondervindt drukte in de stad en probeert haar toerisme beter over de regio en tijd te spreiden. Dit 

wordt MRA breed en gezamenlijk met de Provincie Noord-Holland opgepakt. Zandvoort, als Amsterdam 

Beach, is een van de plaatsen die daarop inspeelt. Zandvoort heeft als toeristische gemeente daar-

naast te maken met een sterke invloed van het weer op haar bezoekers en wil ook in het laagseizoen 

en bij slecht weer meer voor het toerisme kunnen bieden.  

 

Monitoring van trends in bezoekersstromen (aantallen, herkomsten), om beleid op aan te kunnen 

passen en effecten van beleid te kunnen meten, is een belangrijk middel om de effectiviteit van beleid 

op dit terrein te verbeteren. Welke gebieden zijn voor welke groepen toeristen aantrekkelijk? Hoe be-

langrijk is Amsterdam voor het toerisme in Zandvoort? Met de opkomst van nieuwe databronnen ont-

staan er steeds meer mogelijkheden om deze monitoring continu te doen. Een van deze veelbelovende 

bronnen is mobiele telefoondata. De gemeenten Amsterdam, Zandvoort en provincie Noord-Holland 

wilden in deze pilot onderzocht hebben in hoeverre deze data bruikbaar zijn (validatie) en nieuwe 

inzichten geven (toegevoegde waarde bieden) voor beleidsvraagstukken op het gebied van bezoekers, 

verplaatsingspatronen en toerisme. Hiervoor hebben wij mobiele telefoondata uit het Vodafonenet-

werk, bewerkt door Mezuro naar verplaatsingsgegevens, geanalyseerd en vergeleken met bestaande 

databronnen. De belangrijkste bevindingen vatten we hieronder samen. 

 

Definities en beperkingen bezoekersmeting mobiele telefoondata 

Een bezoeker is een persoon waarvan kan worden vastgesteld dat zijn of haar mobiele telefoon minimaal een 

half uur in een (van tevoren gedefinieerd) gebied is verbleven dat niet zijn of haar woongebied is. Nederland is 

hiervoor onderverdeeld in 1250 zogenaamde Mezurogebieden. Feitelijk meten we bezoekdagen als we het 

over bezoekers hebben. Komt een telefoon op één dag twee keer in het gebied, dan telt deze als één bezoe-

ker. Komt deze twee dagen achter elkaar (bijvoorbeeld als gevolg van een overnachting, of omdat deze per-

soon er werkt) in het gebied, dan telt deze als twee bezoekers: één keer op de ene dag, één keer op de andere 

dag. Bezoekers betreffen altijd de ophoogde aantallen: dus aantallen gemeten telefoons, vermenigvuldigd met 

de ophoogfactor afhankelijk van waar de bezoeker vandaan komt. De woonplaats van een bezoeker is bepaald 

op basis van waar een bezoekers het meeste is, gekoppeld aan tijdstippen van aanwezigheid.  

 

Op basis van de data kan onderscheid gemaakt worden naar bezoekfrequentie (hoeveel dagen in een maand 

wordt een gebied door dezelfde persoon bezocht), bezoektijdstip, herkomsten (woonplaatsen) en verplaatsin-

gen (volgende en vorige bestemmingen). Er zijn geen persoonsgegevens bekend van de persoon achter de te-

lefoon, iedere Nederlandse Vodafonetelefoon krijgt iedere maand een nieuw anoniem nummer (dus herhaal-

bezoek over een periode van meer dan een maand kan niet worden gemeten) en er kan alleen over groepen 

van meer dan 15 gemeten telefoons worden gerapporteerd zodat gegevens nooit terug te leiden zijn tot indivi-

duele verplaatsingen.    
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Buitenlandse bezoekers worden bepaald op basis van het land van herkomst van de simkaart. Alleen bij actief 

gebruik (roaming) kan een telefoon worden gemeten. Aangezien het aandeel gebruikers dat hun telefoon ge-

bruikt en het marktaandeel dat Vodafone heeft onder buitenlandse telefoongebruikers onbekend is, kunnen 

aantallen gemeten telefoons niet goed worden opgehoogd naar totale aantallen buitenlandse bezoekers. Ook 

krijgen buitenlandse telefoons iedere 24 uur een nieuw anoniem nummer, waarmee verplaatsingspatronen 

over een langere periode en gemiddelde aantal overnachtingen niet te meten zijn (onbekend is hoelang de-

zelfde telefoon in Nederland verblijft, doordat het identificatienummer iedere 24 uur wordt gewijzigd). Sprei-

ding over regio’s en ontwikkelingen van aantallen bezoekers (procentuele stijging/daling per nationaliteit) over 

de tijd zijn wel te bepalen.  

 

S1 Algemene bevindingen   

 De pilot bevestigt bruikbaarheid, nut en toegevoegde waarde van het gebruik van GSM-data in 

bezoekersonderzoek. De verplaatsingsgegevens op basis van mobiele telefoondata geven in-

zichten die via andere bronnen niet beschikbaar zijn. Per dag en zelfs per uur is bekend hoeveel 

mensen er in een gebied zijn en waar deze vandaan komen. Ook is bekend of deze bezoekers 

vaker een gebied bezoeken of slechts incidenteel. Hierdoor ontstaat een goed beeld van: 

o Wanneer welke bezoekers (herkomst&frequentie) komen, met bijvoorbeeld onderscheid 

naar doordeweekse dagen en het weekend. 

o Hoe bezoekers zich verspreiden over de stad en de regio. 

o Welke factoren van invloed zijn op de bezoekersaantallen (bijvoorbeeld het weer, va-

kanties, het seizoen). 

o En wat de effecten op bezoekersaantallen van bijzondere omstandigheden zijn, zoals 

evenementen.  

 Op basis van controleerbare bezoekersaantallen uit andere bronnen (CBS en diverse bezoekers-

onderzoeken van Amsterdam en Zandvoort), blijkt dat de bezoekersaantallen en de herkomsten 

van deze bezoekers goed kloppen. Dit geldt voor wat betreft bezoekers met de Nederlandse na-

tionaliteit.  

 De verdeling van herkomsten van buitenlandse bezoekers komt ook behoorlijk overeen met con-

troleerbare bronnen, maar de absolute aantallen zijn nog niet goed in te schatten. De ophoging 

van aantal gemeten telefoons naar aantal bezoekers verschilt per nationaliteit, maar onbekend 

is hoeveel deze verschilt. Door hoge roamingkosten worden bezoekersaandelen uit Azië en Zuid-

Amerika structureel onderschat (deze nationaliteiten gebruiken hun telefoon weinig en worden 

daardoor beperkt gemeten). De ontwikkeling van buitenlandse bezoekers over het jaar, sprei-

ding over de regio en inzicht in de belangrijkste nationaliteiten, is wél goed te maken op basis 

van de mobiele telefoondata. Er zijn daarnaast methoden denkbaar (combinaties met enquêtes 

of andere bronnen) om ook de aantallen bezoekers beter in te kunnen schatten op basis van 

telefoondata. Dit is een mogelijke vervolgstap.  

 De gegevens over 2016 bieden een basis als nulmeting, waartegen toekomstige trends en ont-

wikkelingen afgezet kunnen worden.  
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S2 Amsterdam 

Meer dan helft van binnenlands bezoek centrum is Amsterdammer 

Het centrum van Amsterdam heeft een aantrekkingskracht op bezoek uit zowel binnen- als buitenland. 

Van de Nederlandse bezoeker is nog altijd meer dan de helft een Amsterdammer1. De Amsterdammer 

draagt dus ook bij aan de drukte in de stad.  

 

Figuur S1  Herkomst binnenlandse bezoekers Amsterdam Centrum 

 

Top 10 herkomst Centrum (excl. Amsterdam): 

 Zaanstad 

 Almere 

 Utrecht 

 Haarlem 

 Purmerend 

 Amstelveen 

 Rotterdam 

 ’s Gravenhage 

 Haarlemmermeer 

 Diemen 

 

Opvallend is dat weekenddagen niet meer bezoekers naar het centrum trekken dan de doordeweekse 

dagen: op doordeweekse dagen bezoeken bijna 300 duizend Nederlanders het centrum van Amster-

dam, op zaterdagen zijn dit er 270 duizend en op zondagen 220 duizend. 

 

Figuur S2 Binnenlands bezoek per dag aan Amsterdam centrum  

 

Frequent: >10 dagen maand, regelmatig: 3-10 dagen maand, incidenteel: max. 2 dagen per maand  

                                                           
1 Onder de bezoekers van het centrum zitten ook de bezoekers die er werken of werkafspraken hebben. 
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De weekenden trekken wel andere soorten bezoekers (meer toeristisch en minder werk-gerelateerd) 

en daarmee ook op andere tijden bezoekers. Maar de totale hoeveelheid verkeer over de gehele dag 

gemeten van en naar het centrum is op doordeweekse hoger, dan in het weekend. In augustus liggen 

de aantallen binnenlandse bezoekers lager dan in mei en februari.   

 

Centrum en Amsterdam-Zuid, populairste gebieden om te overnachten in Amsterdam 

Exacte aantallen buitenlandse bezoekers zijn nog niet te bepalen op basis van de data. Dit komt door-

dat onbekend is hoeveel personen hun telefoon regelmatig gebruiken en met welk netwerk (welke 

telefoonprovider) ze verbonden zijn. Waar ze verblijven is wel inzichtelijk te maken. Het centrum is 

onder alle nationaliteiten het belangrijkste gebied om te overnachten. We zien dat bezoekers uit China, 

Japan en Korea relatief veel voor Amsterdam Zuid kiezen. Noord-Europeanen verblijven relatief veel 

in het westelijk havengebied (mogelijk heeft dit, naast de hotels in de Houthavens en Sloterdijken, ook 

te maken met overnachtingen op schepen).  

 

Figuur S3  In welk stadsdeel overnachten buitenlandse bezoekers? 

 

West-Europa 

 

Noord-Amerika 

 

Noord-Europa 

 

Verre Oosten 

 

 

Herkomst bezoekers evenementen niet afwijkend van reguliere bezoeker 

De Canal Parade, als onderdeel van de Gay Pride, in 2016 zorgde ervoor dat er circa 125 duizend 

meer Nederlandse bezoekers in het centrum waren dan er zonder Canal Parade zouden zijn geweest; 

10 duizend bewoners van het centrum, bijna 40 duizend bezoekers uit de rest van Amsterdam, en 75 
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duizend bezoekers uit de rest van Nederland. Ook zijn er meer buitenlandse telefoons gemeten dan 

normaal, maar het is niet bekend met hoeveel bezoekers dit overeenkomt. Naar verwachting is een 

deel van de overige ruim 200 duizend bezoekers in het centrum en een deel van de bewoners ook bij 

de Canal Parade wezen kijken, maar deze zijn niet speciaal voor het evenement gekomen of ervoor 

thuisgebleven (dit zijn passanten).  

 

Als we kijken naar de herkomsten van bezoekers, is het opvallend dat de samenstelling van het bezoek 

nauwelijks afwijkt van een gemiddelde dag. De Canal Parade trekt dus wel extra bezoekers, maar deze 

komen uit dezelfde plaatsen als de reguliere bezoeker van Amsterdam; het verzorgingsgebied van 

Amsterdam centrum blijft dus bij benadering gelijk. Ook bij andere, met name openbaar toegankelijke, 

evenementen zien we dit beeld (zowel in Amsterdam als in andere steden). Het verzorgingsgebied blijft 

redelijk gelijk aan het normale verzorgingsgebied van de stad. Bij betaalde grote evenementen, zoals 

de Toppers in Concert of voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena, worden wel andere bezoekers 

dan normaal getrokken.  

 

Figuur S4  Bezoekers Amsterdam centrum (excl. bewoners centrum) Canal Parade naar provincie 
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S3 Zandvoort 

Zandvoort trekt 5 miljoen dagtoeristen per jaar, augustus drukste maand op doordeweekse dagen 

Aantallen dagtoeristen in toeristische gemeenten zijn vaak een grote onbekende, omdat er geen struc-

turele tellingen worden gedaan. Op basis van de bezoekerspatronen is uit de mobiele telefoondata 

afgeleid dat Zandvoort ongeveer 5 miljoen toeristische dagbezoekers per jaar trekt. Van de drie on-

derzochte maanden trok augustus de meeste bezoekers, maar dat komt vooral door de doordeweekse 

dagen die in de vakantieperiode drukker zijn bezocht. Op de weekenddagen in mei waren er (bij ver-

gelijkbare weersomstandigheden) minstens net zo veel bezoekers in Zandvoort als in augustus.  

 

Figuur S5 aantal bezoekers Zandvoort per dag 

 

 

Zandvoort is Amsterdam Beach 

In totaal bestaat 18 procent van het binnenlandse dagbezoek aan Zandvoort uit Amsterdammers en 

ongeveer de helft komt uit een MRA gemeente. Daarmee kan Zandvoort zich met recht Amsterdam 

Beach noemen.  
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Figuur S6 Herkomst dagbezoekers drukste dag in augustus 2016 (24 augustus) 

 

 

Daarnaast zien we dat 3 tot 5 procent van de dagelijks aanwezige buitenlandse toeristen in Zandvoort 

overnacht in de gemeente Amsterdam. In augustus is 2 procent van de tripjes van buitenlandse toe-

risten die in Amsterdam verblijven en de stad verlaten, een trip naar Zandvoort. Duitsers vormen ver-

reweg de grootste groep buitenlandse toeristen in Zandvoort, maar daarna volgen (vergelijkbaar met 

Amsterdam) Engelsen en Amerikanen.  

 

De binnenlandse verblijfstoeristen zijn, naast Noord- en Zuid-Holland, vooral afkomstig uit Gelderland, 

Noord-Brabant en Utrecht. Deze leveren een meer dan twee keer zo groot aandeel als de provincies 

Flevoland, Overijssel en Limburg. Er komen nauwelijks toeristen uit Zeeland, Drenthe, Groningen en 

Friesland naar Zandvoort.  

 

Droge weekenddagen betekenen meer dan 30 duizend bezoekers  

Het weer is de belangrijkste factor voor de bezoekersaantallen in Zandvoort, met name in vakanties 

en de weekends. Op doordeweekse dagen buiten de vakantieperioden komen bezoekersaantallen 

zelden boven de 30 duizend (binnenlandse) bezoekers uit, ook niet met zonnig en warm weer. Meestal 

blijven de bezoekersaantallen op doordeweekse dagen buiten de vakantie onder de 20 duizend per 

dag (inclusief werkenden, familiebezoek, etc.). Op regenachtige weekend- en vakantiedagen zijn deze 

aantallen vergelijkbaar.  

 

Is het droog, dan komen er in het weekend, minimaal 30 duizend bezoekers naar Zandvoort. Tot een 

maximumtemperatuur van een graad of 20, heeft de temperatuur weinig invloed op het aantal bezoe-

kers, maar de zon wel. Op zonnige weekenddagen die niet warm zijn (kouder dan 20 graden), komen 
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er tussen de 40 en 60 duizend binnenlandse bezoekers naar Zandvoort. Dat is vergelijkbaar met 

warme, maar wel bewolkte weekenddagen en met zonnige warme doordeweekse dagen in de vakan-

tieperiode. De bezoekerspieken komen als het zonnig, warmer dan 25 graden en weekend is, of als 

de temperatuur tot boven de 30 graden oploopt in het weekend of in de vakantie. De drukste periode 

lag rond het weekend na hemelvaart (zonnig en warmer dan 25 graden) en de enige twee tropische 

dagen in augustus (24 en 25 augustus). Toen kwamen er tussen de 80 en 90 duizend binnenlandse 

bezoekers naar Zandvoort. 

 

S4 Toeristische verplaatsingen en relaties MRA 

Grote steden Randstad en Zaandam populaire bestemmingen Amsterdamse toerist 

Buitenlandse toeristen die Amsterdam bezoeken, bezoeker daarnaast vaak de grote steden Utrecht, 

Rotterdam en Den Haag en daarnaast Zaanstad en Amstelveen. Daarna volgen als populaire bestem-

mingen Haarlem, Edam-Volendam, Almere, Lisse en Zandvoort. Combinatiebezoek Amsterdam met 

Almere en Amstelveen, kan ook te maken hebben met internationale werknemers en bedrijven.   

 

 

Figuur S7 Buitenlandse toeristen in Amsterdam naar bestemmingen in Nederland 
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De populaire bestemmingen verschillen per maand. Lisse is met de Keukenhof alleen in april en mei 

populair. In april is het zelfs de belangrijkste bestemming buiten Amsterdam voor de Amsterdamse 

verblijfstoerist. Volendam is alleen in de zomermaanden populair, Zaandam eigenlijk het gehele jaar 

door.  

 

Figuur S8 Buitenlandse toeristen in Amsterdam naar bestemmingen in de regio. Bezoekers waarvan 

gemeten kan worden dat ze Amsterdam én een ander gebied zijn geweest* 

 
* Let op: absolute aantallen komen niet overeen met daadwerkelijke aantallen bezoekers. Hierboven zijn alleen 

de telefoons weergegeven, waarvan vastgesteld kon worden dat ze in Amsterdam hebben overnacht én op de-

zelfde dag een bestemming  buiten de stad hebben bezocht. Door een beperkt gebruik van de telefoon door 

buitenlandse bezoekers, kan dit niet voor iedere buitenlandse bezoeker nauwkeurig worden vastgesteld. Alleen 

verhoudingen tussen bestemmingen en maanden kunnen geïnterpreteerd worden. Voor gemeenten waarin we 

het belangrijkste toeristische Mezurogebied hebben kunnen identificeren, hebben we alleen dit gebied weerge-

geven. Dat lukte niet voor Almere en Lelystad: deze bestaan daardoor uit meerdere Mezurogebieden. Een be-

zoeker die twee Mezurogebieden binnen deze gemeenten heeft bezocht, kan daardoor twee keer worden mee-

genomen (indien deze in beide gebieden zijn telefoon heeft gebruikt). Zouden we voor Haarlem, heel Haarlem 

(4 gebieden)  i.p.v. alleen het centrum meenemen, zou het gemeten aantal gemeten bezoekers een factor 3 

hoger liggen.  

 

Haarlem en Zandvoort trekken ander publiek dan Zaandam 

Zaandam, Lisse, Broek in Waterland (incl. Marken) en Volendam trekken een zeer divers publiek. Als 

we kijken welke nationaliteiten vanuit Amsterdam de omgeving verkennen, zien we dat in Haarlem, 

Muiden, Zandvoort en Almere drie nationaliteiten (Duitsers, Engelsen en Amerikanen) verantwoorde-

lijk zijn voor meer dan de helft van dagbezoeken vanuit Amsterdam door buitenlandse toeristen. In 

Volendam en Zaandam zijn deze nationaliteiten goed voor circa dertig procent van de dagtochten 

vanuit Amsterdam. 

 

Daarnaast zien we ook enkele duidelijke relaties tussen de bestemmingen. Zo zijn zowel de Keukenhof 

in Lisse, als Volendam sterk met Zaandam gerelateerd. Maar Volendam en Lisse hebben onderling 

een minder sterke relatie. Zaandam wordt dus zowel bezocht door bezoekers die geïnteresseerd zijn 
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in de Keukenhof, als door bezoekers die geïnteresseerd zijn in Volendam, maar bezoekers van Volen-

dam bezoeken in mindere mate de Keukenhof en vice versa.    

 

Haarlem en Zandvoort hebben uiteraard ook een sterke relatie, maar opvallend is dat de dorpen in 

Waterland en Haarlem dat ook hebben. Deze gebieden lijken deels dezelfde bezoekers te trekken. 

Waterland trekt daarnaast veel bezoekers die ook naar Edam en Volendam gaan, maar juist weer 

minder bezoekers die naar Zaandam gaan. Binnen de onderzochte gemeenten zijn Edam en Volen-

dam, net zoals Zaandam en Zaandijk of Monnickendam en Broek in Waterland, ook sterk met elkaar 

gerelateerd. Dat is gezien de nabijheid van deze dorpen ook te verwachten. In de onderstaande figuur 

zijn daarom alleen de belangrijkste relaties op gemeenteniveau weergegeven.   

 

Figuur S9 Relaties tussen toeristische bestemmingen in de regio (kleur gebied geeft sterkte relatie 

met Amsterdam weer) 
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1 Inleiding 

1.1 Bigdata en mobiele telefoongegevens 

Ontwikkelingen op het gebied van Big Data gaan snel: met z’n allen creëren we steeds meer en steeds 

sneller gegevens. Dit toenemende volume aan gegevens van verschillende databronnen en nieuwe 

verwerkingsmethoden om deze data de verzamelen en te analyseren, creëren een wereld aan moge-

lijkheden die er voorheen nog niet was. Een belangrijke oorzaak voor de toename in dataverkeer is de 

populariteit van de smartphone en het gebruik van mobiel internet. De uitdaging ligt erin uit de toene-

mende hoeveelheid gegevens zinvolle informatie te halen. Het gebruik van mobiel internet en de lo-

catie waar dit gebeurt, is op zichzelf ook een databron, evenals het bel- en smsverkeer. In deze pilot 

is onderzocht welke zinvolle informatie er over bezoekersstromen te halen uit dergelijke mobiele tele-

foondata.  

 

Sinds internet altijd en overal beschikbaar is, wordt er ook overal op Facebook geliked, op Twitter 

gedeeld en op Youtube gevlogd. Lang niet alles is even interessant, maar wat voor deze pilot wel altijd 

interessant is, is dat er bij iedere post, mailtje, google actie, nieuwscheck en funda-bezoek, net zoals 

bij ieder telefoontje en smsje, onderweg verbinding wordt gemaakt met een telefoonmast. Daarmee 

kan worden bepaald waar een telefoon zich op dat moment bevindt. Door vele van deze momenten te 

meten, kan worden bepaald hoe (groepen van) mensen zich verplaatsen: waar komen bezoekers van-

daan, waar gaan ze naartoe, hoe vaak komen ze en hoe lang blijven ze?  

 

Het zijn antwoorden op deze vragen die een oplossing kunnen bieden voor belangrijke beleidsvraag-

stukken. De Provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en de gemeente Zandvoort hebben de 

handen ineen geslagen om in een pilot te onderzoeken welke beleidsvraagstukken we kunnen beant-

woorden aan de hand van deze verplaatsingsgegevens uit mobiele telefoondata. In deze rapportage 

geven we een antwoord op de belangrijkste beleidsvragen die gedurende de pilot zijn opgehaald. Daar-

naast geven we in de bijlage een overzicht van alle analyses die zijn uitgevoerd met de data, om een 

inzicht te geven in het totale pakket aan mogelijkheden met de databron.  

 

1.1.1 Samenwerking met Mezuro 

Deze pilot hebben Decisio en Mezuro gezamenlijk uitgevoerd. Mezuro is gespecialiseerd in het verta-

len van anonieme mobiele telefoongegevens uit het Vodafonenetwerk naar verplaatsingen van groe-

pen van personen. Deze gegevens zijn 24 uur per dag, 365 dagen per week beschikbaar. Ook heeft 

Mezuro de methodiek ontwikkeld om de gebruikers van het Vodafonenetwerk op te hogen naar het 

totaal aantal Nederlanders dat zich verplaatst. Mezuro levert op deze wijze unieke gegevens over ver-

plaatsingsgedrag uit het telefoonnetwerk van Vodafone. Decisio heeft als economisch onderzoeks- en 

adviesbureau een uitgebreide kennis over vraagstukken op het gebied van toerisme, recreatie, ver-

keer- en vervoer en binnensteden. Het zicht op beleidsvraagstukken en invloedsfactoren op deze ter-

reinen, gecombineerd kennis van statistische en kwantitatieve methoden, heeft Decisio ingezet bij de 

analyse van de gegevens van Mezuro en de vertaling in antwoorden op de beleidsvragen die zijn sa-

mengevat in deze rapportage.  
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De gebruikers van het Vodafonenetwerk vormen een representatieve steekproef van ongeveer 1/3 

van alle mobiele telefoongebruikers in Nederland. Dagelijks genereren deze gebruikers ongeveer 400 

miljoen ‘transacties’ ( sms, telefoon, data). Dit worden er iedere dag nog meer door een toenemend 

smartphonegebruik. 

 

Figuur 1.1 Ontwikkeling gemiddeld aantal transacties per dag 

 

 

1.2 De pilot 

1.2.1 Meetmethode Mezuro 

Mezuro ontvangt periodiek Vodafone gebruiksdata van meer dan 3 miljoen dagelijks actieve telefoons. 

Deze telefoons leveren dagelijks 400 miljoen transacties (lees plaatsbepalingen) per dag op. Globaal 

werkt dit proces als volgt:  

 De miljoenen transacties worden ontvangen via in totaal 32.000 ‘cellen’ (telefoonmasten) waar 

een telefoon verbinding mee kan maken; op dat moment vindt de plaatsbepaling (van de tele-

foongebruiker) plaats. Immers is bekend waar de mast staat en welk gebied de mast/cel afdekt.  

 De geanonimiseerde locatiegegevens (welke cel maakte de telefoon verbinding mee) van Neder-

landse telefoons die gebruik maken van het Vodafonenetwerk worden een maand geregistreerd: 

er is niet bekend van wie de telefoon is, alleen is bekend of het dezelfde telefoon is die met ver-

schillende masten in deze maand verbinding heeft gemaakt. Na een maand krijgt iedere telefoon 

een nieuw geanonimiseerd nummer. De locatiegegevens van de voorgaande maand kunnen 

vanaf dat moment worden geanalyseerd.  

 Mezuro heeft Nederland onderverdeeld in circa 1.250 gebieden. Op basis van de transacties met 

een over meerdere cellen wordt een telefoongebruiker toegewezen aan een van deze ‘Mezuroge-

bieden’. Deze komen voor Amsterdam grotendeels overeen met de stadsdelen, alleen op de gren-

zen van Wespoort met stadsdelen Centrum, West en Nieuw-West zitten afwijkingen. 

 -
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 Is de telefoongebruiker langer dan een half uur in hetzelfde gebied (heeft een telefoon in een 

periode van minimaal een half uur verbindingen gemaakt met cellen waaruit geconcludeerd kan 

worden dat de gebruiker zich in het gebied moet bevinden), dan wordt deze persoon geteld als 

bezoeker van het gebied.  

 Op grond van de registraties bepaalt Mezuro vervolgens de volgende gegevens:  

• Herkomsten (woonplaatsen) van bezoekers: de woonplaats wordt bepaald op basis van 

waar de telefoon het vaakst is, in samenhang met tijdstippen en verplaatsingspatronen.  

• Bezoekfrequenties: hoe vaak de telefoon in een bepaald gebied is. 

• De vermoedelijke modaliteit op langere afstanden (trein of overig): raakt een telefoon 

cellen die alleen de snelweg of alleen het spoor afdekken tijdens een rit, dan is de mo-

daliteit bekend.   

• Reispatronen: vertrektijd, verblijfstijd, vorige en volgende bestemming(en). 

 Alleen als er meer dan 15 transacties in een groep hebben plaatsgevonden, geeft het analysesys-

teem de resultaten vrij. Dit is om te waarborgen dat gedrag van individuen nooit gevolgd kan wor-

den2. Dus om te meten hoeveel mensen zich vanuit Sittard naar Amsterdam hebben verplaatst, 

moeten eerst minimaal 15 Vodafonegebruikers dat in een periode hebben gedaan. Is de gerap-

porteerde periode 1 dag en leidt dat niet tot een resultaat, dan kan de periode wordt uitgebreid 

(een week of een maand), of kan het gebied wordt uitgebreid (bijvoorbeeld provincie Limburg), 

zodat er wel een groep van 15 Vodafonegebruikers ontstaat.    

 Gegenereerde statistieken (over bezoekers met Vodafone-telefoons)  worden vervolgens door Me-

zuro met ophoogfactoren opgehoogd om zodoende een representatief beeld te geven voor alle 

Nederland. Ophoogmethode is ontwikkeld in samenwerking met CBS. De ophoging werkt onge-

veer als volgt: in Haarlem wonen er 150 duizend inwoners. Als er 30 duizend actieve Vodafone 

telefoons zijn op een bepaalde dag (1 per 5 inwoners), dan betekent het dat er op iedere telefoon 

naar verwachting nog 5 personen dezelfde verplaatsing maken. Elke verplaatsing van Vodafone 

telefoon van een inwoner uit Haarlem wordt op dat moment opgehoogd met een factor 5. Dage-

lijks wordt per woonplaats de ophoogfactor bepaald, zodat gecorrigeerd wordt voor zakelijke tele-

foons die in het weekend uitstaan, prepaid telefoons die niet dagelijks gebruikt worden en vakan-

ties (waarbij er bij de ophoging ook rekening gehouden wordt dat er in de vakantie minder inwo-

ners in Nederland zijn).  

 Buitenlandse telefoons worden niet een maand, maar slechts één dag gevolgd, voordat ze een 

nieuw anoniem nummer krijgen toegewezen. Van deze telefoons kan de nationaliteit worden be-

paald  (land herkomst simkaart) en locaties waar deze op één dag is geweest. Onbekend is wat 

de meerdaagse verplaatspatronen zijn. Ook is er nog geen goede ophoogmethodiek om vanuit 

buitenlandse telefoons het totaal aantal bezoekers te bepalen. In dit rapport wordt het aantal 

gemeten telefoons met drie vermenigvuldigd als basale schatting, waarvan bekend is dat deze 

niet goed klopt. De relatieve verandering per nationaliteit (hoeveel procent van de Duitsers, be-

zoekt Zandvoort) zijn de gegevens erg betrouwbaar. Voor de absolute hoogte is een verdiepings-

slag nodig. 

                                                           
2 Voor een volledig privacy-statement zie: http://www.mezuro.com/privacy/ 
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 Alle bezoekersstatistieken zijn 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag beschik-

baar. 

 

Figuur 1.2 Overzicht van Mezurogebieden 

 

 

1.2.2 Proces 

Deze pilot is in meerdere fases uitgevoerd. De kernvraag was welke mogelijk interessante informatie 

er uit de telefoondata te halen is. Daarbij is het onderzoek begeleid door een begeleidingsgroep van 

afgevaardigden uit de gemeente Amsterdam, Zandvoort en de provincie Noord-Holland. Met hen zijn  

de volgende stappen doorlopen: 

1. We zijn van start gegaan zoveel mogelijk informatie uit de verplaatsingsdata te halen, die aan-

sloot bij een aantal belangrijke thema’s dat naar voren kwam uit het startoverleg: spreiding van 

toerisme binnen Amsterdam en de MRA, relatie Amsterdam – Zandvoort (Amsterdam Beach), 

zicht op niet geregistreerd toerisme (AirBnB, privé-accommodaties), gedrag bij verschillende 

weersomstandigheden van toerisme in Zandvoort en een breder inzicht in verplaatsingspatronen 

in de MRA.  
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2. Eerste bevindingen zijn in een tussenoverleg besproken. Met de begeleidingsgroep is bekeken 

aan welke bestaande bronnen we de resultaten verder konden toetsen en zijn beleidsvragen 

aangescherpt.  

3. Aan de hand van deze beleidsvragen is de voorliggende rapportage opgesteld. Als achtergrond 

zijn ook de eerdere tussentijdse resultaten in een aparte bijlage meegestuurd.  

1.3 Definities 

In het rapport hanteren we definities die aansluiten bij de data van Mezuro: 

 Bezoeker: in dit rapport meten we in beginsel bezoekers per dag, of eigenlijk bezoekdagen per 

Mezurogebied. Een bezoeker is iemand die langer dan een half uur in een Mezurogebied verblijft 

waar hij/zij niet zelf woont. Komt deze op één dag twee keer in het gebied, dan telt deze als één 

bezoeker. Komt deze twee dagen achter elkaar (bijvoorbeeld als gevolg van een overnachting, of 

omdat deze persoon er werkt) in het gebied, dan telt deze als twee bezoekers: één keer op de 

ene dag, één keer op de andere dag. Bezoekers betreffen altijd de ophoogde aantallen: dus aan-

tallen gemeten telefoons, vermenigvuldigd met de ophoogfactor afhankelijk van waar de bezoe-

ker vandaan komt.  

 Bezoekintensiteit van de binnenlandse bezoekers. Aantallen bezoekdagen per maand worden 

geteld en onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Frequent (>10 dagen per maand): dit is voornamelijk school- en werk gerelateerd verkeer, 

maar in de zomermaanden betreft dit ook verblijfsrecreatie. Een niet-inwoner die meer dan 

10 dagen ergens verblijft wordt als frequente bezoeker gezien in de betreffende maand.   

 Regelmatig (3-10 dagen per maand): vooral winkelbezoek, regelmatig  familiebezoek en re-

creatief bezoek van bewoners in de buurt (hond uitlaten, sporten, etc.) e.d. 

 Incidenteel (max. 2 dagen per maand): met name dagtoerisme, visite, etc.  

 

Figuur 1.3 Overzicht geanalyseerde Mezurogebieden Amsterdam en Zandvoort (rode lijnen geven de 

grenzen van de stadsdelen aan, deze wijken licht af van de Mezurogebieden (gekleurde vlakken)) 
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 Buitenlandse bezoekers: het land waar de simkaart geregistreerd is, bepaalt het land van her-

komst van de buitenlandse bezoeker. We hogen gemeten buitenlandse telefoons op met een 

sterk vereenvoudigde ophoogfactor van drie, omdat er drie aanbieders van mobiele telefonie zijn 

waar een buitenlandse bezoeker aan gekoppeld kan worden: deze factor klopt niet (zeker niet 

voor alle nationaliteiten) en geeft dus een zeer grove schatting. Buitenlandse bezoekers kunnen 

nog niet goed worden opgehoogd naar totalen omdat: 1) het telefoongebruik onbekend is (ge-

bruikt een buitenlander zijn telefoon dagelijks of niet? Nederlanders die hun telefoon gebruiken 

worden gemiddeld honderd keer per dag gemeten, buitenlanders twintig keer) en 2) het aandeel 

buitenlanders dat aan het Vodafone-netwerk wordt gekoppeld onbekend is (welk deel wordt aan 

Vodafone en welk deel aan KPN, T-mobile of sinds kort ook Tele2 gekoppeld?). Zowel het tele-

foongebruik als aandeel van Vodafone, zal bovendien per nationaliteit verschillen: lage roa-

mingtarieven leiden tot een hoger telefoongebruik, een groot marktaandeel van Vodafone in het 

thuisland, tot een groter aandeel gekoppeld aan het Vodafone netwerk. Aantallen zijn daarmee 

niet goed te bepalen, de spreiding per nationaliteit over verschillende gebieden en relatieve ver-

andering in de tijd kan wel goed worden gemeten. Immers zal voor alle Duitse bezoekers onge-

veer hetzelfde gelden, daarmee kan de spreiding van Duitsers over Nederland of stadsdelen bin-

nen Amsterdam, goed worden bepaald: hoeveel procent bezoekt een bepaald gebied? 

 Buitenlandse overnachtingen (experimenteel): de eerste locatie na 4 uur ’s nachts wordt als 

overnachtingsgebied geregistreerd. Omdat buitenlandse telefoons maximaal 24 uur gevolgd 

kunnen worden, is niet bekend of deze telefoon zich de dag ervoor ook in hetzelfde gebied be-

vond. We verwachten dat voor Amsterdam en Zandvoort het wel een behoorlijk goed beeld geeft 

van de verblijfplaatsen van buitenlandse bezoekers: immers zullen bezoekers die vroeg aanko-

men in Amsterdam al elders in Nederland eerder verbinding hebben gemaakt (bijvoorbeeld 

Schiphol of bij de grens) en bovendien in dat geval vaak eerst naar hun verblijfsplaats reizen. 

Aantallen overnachtingen zullen (ook door de ophoogmethodiek van buitenlandse telefoons) nog 

niet kloppen, maar spreiding over gebieden en trends over het jaar heen wel.  

 Binnenlandse overnachtingen (experimenteel): indien een telefoon zich vóór 12 uur ’s nachts én 

de dag erna als eerste meetpunt na 6 uur ’s ochtends zich in een gebied bevindt, wordt dit ge-

bied geregistreerd als overnachtingslocatie. Dit is experimenteel, want we kunnen bepaalde 

groepen missen (bijv. uitgaanspubliek dat pas na middernacht naar het gebied gaat waar het 

overnacht). We verwachten dat exacte aantallen overnachtingen per gebied daarmee niet zullen 

kloppen, maar trends en verdeling over populaire gebieden wel.  

 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport behandelen we een aantal beleidsvragen. We gaan in op de achtergrond van de vraag, 

het antwoord dat we nu kunnen geven aan de hand van de analyse van drie maanden data en we 

gaan in op eventuele vervolgmogelijkheden. De vragen behandelen we in drie delen: de belangrijkste 

vragen voor Amsterdam (hoofdstuk 2), de belangrijkste vragen voor Zandvoort (hoofdstuk 3) en tot 

slot de vragen die gaan over de MRA en de relatie tussen Amsterdam en Zandvoort (hoofdstuk 4).  
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2 Amsterdam 

In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende vragen die we aan de hand van Mezuro-data in beeld 

brengen: 

1. Waar overnachten (binnenlandse en buitenlandse) toeristen in Amsterdam?  

2. Hoe lopen de stromen van het woon-werkverkeer van, naar en binnen Amsterdam?  

3. Waar komen de binnenlandse bezoekers van Amsterdam vandaan? 

4. Hoeveel bezoekers trok de Canal Parade in 2016? 

5. Hoeveel gebieden/stadsdelen bezoekt een bezoeker van Amsterdam? 

2.1 Waar overnachten toeristen in Amsterdam? 

De toenemende drukte in Amsterdam heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Niet 

alleen het aantal bezoekers aan Amsterdam is toegenomen maar ook het aantal inwoners3. De druk 

op de stad neemt hierdoor toe. Om enerzijds de stad leefbaar te houden voor haar inwoners en an-

derzijds de stad als aantrekkelijke bestemming voor toeristen te behouden, wil de gemeente Amster-

dam het toerisme spreiden. Dit houdt in dat diverse maatregelen ertoe moeten leiden dat bezoekers 

aan Amsterdam niet alleen het centrum bezoeken maar ook andere stadsdelen aandoen. De focus 

ligt niet alleen op spreiding tussen de verschillende stadsdelen van Amsterdam maar ook op spreiding 

binnen de MRA. De Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland richten 

zich sinds 2008 met het project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ op het creëren van een geza-

menlijk toeristisch gebied. Met als doel de Amsterdamse toerist ook naar de regio te trekken. Op deze 

spreiding over de regio gaan we verder in in hoofdstuk 4.  

 

2.1.1 Herkomst en ontwikkeling buitenlandse toeristen in Amsterdam 

De top 10 van bezoekers die we meten in het centrum en buiten het centrum is redelijk vergelijkbaar. 

Kanttekening is dat er naar verwachting per gemeten telefoon van de ene nationaliteit meer bezoekers 

zijn dan per telefoon van de andere nationaliteit. Europeanen gebruiken hun telefoon vaker dan niet-

Europeanen als gevolg van lage roamingtarieven: daarmee worden zij beter gemeten en waarschijnlijk 

overschat in de totale populatie. Ook het aandeel van Vodafone en contractuele afspraken met grote 

telecomproviders in het land van herkomst hebben invloed op welk deel van de buitenlandse bezoe-

kers aan de hand van hun telefoon zichtbaar is. Hier zoomen we hieronder nog iets dieper op in.  

 

We zien dat 5 nationaliteiten in alle drie de meegenomen maanden goed zijn voor meer dan de helft 

van het (gemeten) bezoek: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Frank-

rijk.  

                                                           
3 Bron: Gemeente Amsterdam (2016). Stand van de balans.  
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Figuur 2.1 Top 10 gemeten herkomsten in Amsterdam (procentueel) 2016 

 

 

Totale aantallen bezoekers verschillen wel sterk per maand. In februari is het beduidend rustiger dan 

mei en augustus. Mei en augustus verschillen onderling niet sterk. Verder is het opvallend dat Engel-

sen minder seizoensgevoelig zijn dan de andere nationaliteiten. Duitsers en Amerikanen komen in mei 

en augustus veel vaker naar Amsterdam dan in februari, terwijl dit verschil voor de Engelsen veel 

kleiner is.  
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Figuur 2.2 Aantal gemeten buitenlandse bezoeken (eenvoudige ophoging: gemeten telefoons x3) 

 

 

Vergelijking bestaande bronnen 

Als we het aantal bezoekdagen van buitenlandse verblijfstoeristen op basis van de Mezuro-data met 

het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam vergelijken die afkomstig zijn van het CBS, leidt de Me-

zuro-data tot een hoger aantal overnachtingen. De ophoogfactor, het feit dat ook niet-hotelovernach-

tingen, buitenlandse telefoons van expats en iedereen met eerste meetpunt Amsterdam wordt mee-

genomen, kunnen allemaal zorgen voor het verschil in aantallen. De verhouding tussen werelddelen 

klopt heel behoorlijk, alleen het aandeel Europeanen ligt beduidend hoger (en daardoor de overige 

werelddelen wat lager). Hiervoor is een aantal verklaringen:  

1. De ophoogfactor (alle buitenlandse telefoon x3) klopt niet en is in praktijk niet voor alle landen 

gelijk. In Europa zijn de roamingkosten laag en daarmee is het telefoongebruik hoger, waardoor 

het aandeel Europeanen in de Mezurodata hoger ligt.  

2. Overnachtingen buiten hotels worden meegenomen in Mezurodata, daarmee ook Airbnb, maar 

ook telefoons van buitenlandse studenten, expats (indien zij hun buitenlandse telefoon behou-

den en aan hebben staan) en van hun bezoek. Deze groepen hebben een andere samenstelling 

van herkomsten dan toeristen.  
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Tabel 2.1 Hotelovernachtingen CBS en geschatte bezoekdagen Mezurodata (eenvoudig ophoogme-

thodiek) 

  

Hotelovernachtingen Amsterdam 

CBS 2016 % 

Geschatte bezoekdagen verblijfstoeris-

ten Mezuro jan-sept 2016 % 

Europa 8.126 70% 27.172 76% 

Amerika 1.988 17% 4.970 14% 

Azië 1.139 10% 2.532 7% 

Oceanië 282 2% 582 2% 

Afrika 133 1% 455 1% 

 

Bekijken we per land de top 15 van verblijfstoeristen conform de telefoondata en de hotelovernach-

tingen conform het CBS, dan zien we dat de top 15 behoorlijk overeen komt. Opvallend is dat de 

Roemenen, Zweden, Denen en de Ieren in de Mezuro top 15 zitten, maar niet in de CBS top 15. Chi-

nezen, Brazilianen, Australiërs en Turken zitten juist in de CBS top 15 en niet bij de Mezuro top 15. 

Vooral de overzeese landen als China, Japan, Australië en Brazilië, worden in de telefoondata minder 

vaak waargenomen: beperkt telefoongebruik door hoge roamingkosten en mogelijk ook een kleiner 

marktaandeel van Vodafone, dragen daar aan bij. Landen als België, Zweden, Denemarken en Roe-

menië zien we juist veel vaker in de telefoondata terug dan in de hotelovernachtingen conform het 

CBS. Naast de relatief lage roamingkosten kan een goede verklaring zijn dat een groot deel van deze 

bezoekers niet in hotels zit.  

 

De verschillen binnen de top 5 zijn nihil. Alleen ligt het aandeel Engelsen in de CBS data hoger dan in 

de Mezurodata.  

 

Definitie experimentele bepaling overnachtingen Buitenlanders in Amsterdam  

Buitenlandse telefoons zijn slechts 24 uur te volgen, daarna krijgt een telefoon een nieuw anoniem nummer. 

Er is dus niet vast te stellen of eenzelfde telefoon twee dagen achter elkaar in Amsterdam is geweest en 

daar dus is overnacht. Om deze reden is de volgende definitie gehanteerd voor een overnachting: 

 Indien het eerste meetpunt van een telefoon na 4 uur  ’s nachts een gebied in Amsterdam betrof, is be-

paald dat dit het gebied de vermoedelijke overnachtingsplaats van de bezoeker is.  

 

Disclaimer 

Spreiding van groepen (procentueel) bezoekers van één nationaliteit zijn betrouwbaar. Exacte aantallen bui-

tenlandse bezoekers zijn niet goed in te schatten, omdat onbekend is hoeveel buitenlandse bezoekers hun 

telefoon voldoende gebruiken om een nauwkeurige locatiebepaling te kunnen maken en omdat onbekend is 

hoe groot het aandeel is dat aan het Vodafonenetwerk wordt gekoppeld. Een ophoogfactor van gemeten tele-

foon naar totaal aantal gebruikers is niet goed te bepalen. Alle buitenlandse telefoons worden gemeten, 

daarbij is geen onderscheid te maken naar bezoekmotief (werk, vakantie, familiebezoek, etc.).  

 

Buitenlanders genereren gemiddeld slechts 20 transacties per dag (Nederlanders meer dan 100) en worden 

dus minder goed gemeten dan Nederlanders. Dit aantal verschilt bovendien sterk per nationaliteit. Daarmee 

is het mogelijk de volgende fouten te maken met de bovenstaande definitie:  

1. Het eerste moment na 4 uur was niet de overnachtingslocatie, want de telefoon is pas gebruikt nadat men 

al van de overnachtingsplek was vertrokken en bij een bestemming in Amsterdam is aangekomen.  

2. Het eerste moment na 4 uur was niet de overnachtingslocatie omdat men is wezen stappen tot diep in de 

nacht.  

3. Buitenlandse bezoekers die hun telefoon amper gebruiken zien we slecht. Als dit bepaalde groepen betreft 
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(bijvoorbeeld jongeren of juist ouderen, i.v.m. kosten of andere redenen beperkt gebruik) worden de loca-

ties waar deze groepen overnachten onderschat.  

 

Ondanks de bovenstaande kanttekeningen, zien we een heel behoorlijk beeld van de spreiding van de meest 

populaire locaties in Amsterdam. Dit lijkt ook goed aan te sluiten bij wat er bekend is over de populaire loca-

ties in de stad. Daarnaast zijn trends onder groepen goed te volgen. Indien bijvoorbeeld Amsterdam West 

populairder wordt onder Zuid-Europeanen, is dat goed te meten, ondanks dat exacte aantallen niet bekend 

zijn. 

 

 

Tabel 2.2 Aandeel buitenlandse toeristen conform Mezuro (2016) en in CBS overnachtingen (2016) 

 

 

Ook in vergelijking met het bezoekersonderzoek metropoolregio Amsterdam (BOMA) lijken de buiten-

landse aandelen behoorlijk te kloppen. Bezoekersgroepen komen nagenoeg overeen. Dat duidt erop 

dat onder de verschillende Europese bezoekers en bezoekers uit de VS het telefoongebruik niet sterk 

verschilt. Ook is duidelijk dat het beeld in hotels anders is dan op straat. Een kanttekening bij de 

afgenomen enquêtes/interviews in BOMA, waar de gegevens op gebaseerd zijn, is dat daarin ook de 

Aziatische bezoekers vaak lastig te benaderen zijn, doordat ze beperkt Engels spreken en in groepen 

reizen. Dus ook in het BOMA onderzoek is deze groep ondervertegenwoordigd, net zoals in de GSM-

data door het beperkte telefoongebruik.   

 

Aandeel  Mezuro Aandeel  CBS Verschi l  absoluu t Verschi l  relat ief

United Kingdom 14,1% 19,2% -5,1% -26,7%

United States of America 11,6% 10,8% 0,9% 8,1%

Germany 11,6% 11,2% 0,4% 3,7%

France 7,6% 6,3% 1,3% 20,1%

Italy 7,0% 6,8% 0,2% 3,7%

Belgium 5,7% 2,9% 2,8% 97,9%

Spain 4,1% 4,9% -0,8% -16,4%

Sweden 3,8% 1,3% 2,5% 189,4%

Switzerland 3,4% 2,7% 0,8% 28,4%

Denmark 2,9% 1,0% 1,9% 190,1%

Israel 2,6% 2,1% 0,5% 25,1%

Canada 1,6% 1,7% -0,1% -8,0%

Russian Federation 1,4% 1,7% -0,3% -17,1%

Ireland 1,4% 1,3% 0,1% 7,0%

Romania 1,4% 0,5% 0,9% 203,4%

China 0,6% 1,7% -1,1% -67,1%

Japan 0,5% 1,0% -0,5% -47,9%

Australia 0,8% 2,0% -1,2% -58,5%

Brazil 0,2% 2,4% -2,3% -93,4%

Turkey 1,1% 1,3% -0,2% -15,7%

Overig 16,7% 17,3% -0,6% -3,6%
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Figuur 2.3 Resultaten bezoekersonderzoek metropoolregio Amsterdam 2016 

 

Bron: bezoekersonderzoek metropoolregio Amsterdam 

 

Tabel 2.3 Verschillen data Mezuro, CBS, Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam (BOMA)  

 

 

2.1.2 Spreiding toerisme over Amsterdam 

De meeste hotels bevinden zich in het centrum van Amsterdam (zie Figuur 2.4), maar ook in stadsdeel 

Zuid is de concentratie van hotels hoog. Door een selectief hotelbeleid beïnvloedt de gemeente Am-

sterdam de vestiging van nieuwe hotels en daarmee de spreiding van het toerisme. De opkomst van 

Airbnb heeft daarnaast ook haar invloed op de locaties waar toeristen overnachten (zie Figuur 2.5). Er 

is nog steeds een sterke concentratie rond het centrum, maar veel AirBnb locaties liggen iets meer 

aan de randen in de wijken zoals de Staatsliedenbuurt, de Baarsjes en de Pijp.  

 

Herkomst land Aandeel  Mezuro Aandeel  CBS Aandeel  BOMA

Verschi l  Mezuro-

CBS

Verschi l  Mezuro-

BOMA

United Kingdom 14% 19% 15% -5% -1%

United States of America 12% 11% 10% 1% 2%

Germany 12% 11% 12% 0% 0%

France 8% 6% 8% 1% 0%

Italy 7% 7% 6% 0% 1%

Belgium 6% 3% 4% 3% 2%

Spain 4% 5% 3% -1% 1%

Overig 38% 38% 40% 0% -2%
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Figuur 2.4 Locatie hotels in Amsterdam 

 

Bron: maps.amsterdam.nl 

 

Figuur 2.5 Spreiding Airbnb 2015 

 

Bron: Stand van de balans (2016) 
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Overeenkomstig met de concentratie van accommodaties, geeft de telefoondata ook een concentratie 

van overnachtingen weer in het centrum. Buitenlandse bezoekers die in Amsterdam overnachten doen 

dit meestal in het centrum. Voor bijna alle nationaliteiten is het centrum van Amsterdam de meest 

voorkomende locatie om te overnachten. Ook Amsterdam Zuid komt uit onze analyse naar voren als 

een plek waar veel buitenlandse bezoekers overnachten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 

zakelijke karakter van het stadsdeel en de congressen die onder andere plaatsvinden in de RAI.   

 

Voor bijna alle herkomsten geldt dat het merendeel van de buitenlandse bezoekers in het centrum 

overnacht en een kleiner (maar nog steeds aanzienlijk) deel in Amsterdam Zuid. Onder bezoekers uit 

het Verre Oosten (China, Japan, Korea) zien we zelfs dat Amsterdam Zuid bijna net zo populair is om 

te overnachten als het centrum. Hotels gericht op deze doelgroep (o.a. Okura) en wellicht de betere 

bereikbaarheid voor de touring cars die busreizen door Europa verzorgen, kunnen hier een verklaring 

voor geven.   

 

Bezoekers uit Noord-Europa laten een afwijkend beeld zien. Relatief veel bezoekers uit deze groep 

overnachten in Amsterdam Westpoort. Binnen deze groep overnacht 18 procent in Westpoort ten op-

zichte van 6,5 procent gemiddeld in de overige groepen. Dit hoge percentage overnachtingen in West-

poort is niet geheel onverwacht. De laatste jaren zijn rondom Sloterdijk verschillende hotelketens ge-

vestigd. Ook is het Mezurogebied Westpoort uitgebreider dan het stadsdeel: ook de houthavens en 

westelijke eilanden vallen eronder. De nieuwe hotels en het westelijk deel van het centrum, zijn blijk-

baar in trek onder Scandinaviërs. Daarnaast kan het een rol spelen dat relatief veel schepen uit Scan-

dinavië in het Westelijk havengebied liggen. Alle buitenlandse telefoons worden immers meegenomen.  

 

Dat niet alle buitenlandse telefoons van toeristen zijn, zien we ook onder de grote populariteit van 

Amsterdam Zuidoost onder bezoekers uit West-Afrika en het Caribisch gebied. Vermoedelijk zit hier 

veel familiebezoek tussen en het behoud van nationale nummers van (tijdelijke) migranten die in Ne-

derland verblijven.   

 

Er zijn geen grote verschuivingen in relatieve populariteit van de verschillende stadsdelen in de onder-

zochte maanden in 2016. Er zijn in mei wel meer toeristen uit West-Europa in Amsterdam dan in 

februari, maar in beide maanden overnacht circa 40 procent in het centrum.  
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Tabel 2.4 In welk stadsdeel overnachten buitenlandse bezoekers? 

 

West-Europa 

 

Noord-Amerika 

 

Noord-Europa 

 

Midden Oosten 

 

Verre Oosten 

 

Australië en Nieuw-Zeeland 

 

West Afrika 

 

Caribisch gebied  
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2.1.3 Binnenlandse bezoekers 

Binnenlandse bezoekers die in Amsterdam overnachten verblijven net als de buitenlandse bezoekers 

met name in Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid (zie figuur 2.2). Respectievelijk 19 procent en 

21 procent van de overnachtingen vindt plaats in deze stadsdelen. Het aandeel van het centrum ligt 

daarmee aanzienlijk lager dan bij buitenlandse bezoekers. Dat komt ook doordat binnenlandse over-

nachters niet altijd toerist zijn, maar ook bezoekers die bij vrienden of familie (uitwonende kinderen, 

relaties op afstand, e.d.) overnachten. Dit zien we ook aan overnachtingen in Zuid-Oost, Noord en 

Nieuw-West: Nieuw-West heeft de meeste inwoners, Zuid-Oost het kleinste aantal. Nieuw-West trekt 

van deze minder toeristische stadsdelen ook de meeste binnenlandse overnachters.  

 

De spreiding van overnachtingen van binnenlandse bezoekers over de stadsdelen is dus gelijkmatiger 

dan de spreiding van buitenlandse verblijfstoeristen. Waar bij buitenlandse toeristen 45 tot 70 procent 

van de overnachtingen in Amsterdam Centrum en Amsterdam zuid plaatsvindt, is dit bij binnenlandse 

toeristen 40 procent. Er zijn nauwelijks seizoensverschillen: alleen Amsterdam Noord had in mei en 

augustus een groter aandeel bezoekers dan in februari.  

 

Figuur 2.6 In welk stadsdeel overnachten binnenlandse bezoekers? 

 

 

Voor de binnenlandse bezoekers is mei de populairste maand, van de drie onderzochte maanden. In 

augustus ligt het aantal overnachtingen van Nederlanders in Amsterdam het laagste. Dit zal groten-

deels met de vakantieperiode te maken hebben: er zijn minder Amsterdammers in Amsterdam, dus 
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er blijven ook minder mensen slapen en Nederlanders die wel eens een weekendje weg naar Amster-

dam doen, zijn zelf elders op vakantie. Het CBS registreerde in 2015 2,3 miljoen hotelovernachtingen 

door Nederlanders in Amsterdam. Het feit dat op basis van telefoondata er al bijna 1 miljoen over-

nachtingen in drie maanden zijn geregistreerd, laat ook zien dat er met telefoondata meer overnach-

tingen dan alleen de hotelovernachtingen worden gemeten.  

   

Tabel 2.5 aantal gemeten overnachtingen binnenlandse bezoekers (experimenteel) 

Maand Aantal binnenlandse overnachtingen gemeten 

Februari 318.000 

Mei 350.000 

Augustus 308.000 

 

2.1.4 Conclusie 

Het centrum van Amsterdam komt duidelijk naar voren als meest voorkomende overnachtingsplek 

van zowel binnenlandse als buitenlandse verblijfsbezoekers, gevolgd door Amsterdam Zuid. Dit is niet 

verwonderlijk gezien hier ook de meeste hotels en Airbnb locaties liggen. Buitenlanders zitten sterker 

geconcentreerd in deze gebieden dan binnenlandse bezoekers. Onder beide groepen is Westpoort 

een opvallende locatie: het aantal hotels is hier laag en er zijn weinig bewoners, maar toch heeft West-

poort nog een aandeel dat (afhankelijk van de bezoekersgroep) vergelijkbaar is met Amsterdam 

Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West en dit soms zelfs nog overtreft. Het Mezurogebied Westpoort is ruimer 

gedefinieerd dan het stadsdeel Westpoort, maar het blijft opvallend. De hotels doen het hier blijkbaar 

goed en mogelijk spelen overnachtingen op schepen nog een rol. Seizoenen zijn weinig bepalend in 

de relatieve populariteit van de stadsdelen, de populariteit van de stad Amsterdam als geheel verschilt 

wel per seizoen.  

 

Ondanks het experimentele karakter van deze analyse, zien we een beeld dat goed aansluit bij de 

gegevens uit andere bronnen. De locaties van overnachtingen kloppen goed met de locaties van hotels 

en het grootste deel van de top 15 herkomstlanden uit de Mezurodata, komt overeen met de top 15 

uit CBS. Voor specifieke landen vinden er wel over of onderschattingen plaats.   

 

2.1.5 Vervolg/mogelijkheden verdieping 

Op termijn zien we  de volgende mogelijkheden voor verdere verdieping: 

- Meten effect promotiecampagnes: worden stadsdelen populairder en onder welke groepen be-

zoekers (nationaliteit, verschillende herkomsten Nederland)?  

- Inspelen op vakantieperioden: op welk moment komt welke nationaliteit naar Amsterdam?  

- Koppelen aan enquête-informatie over bestedingen, bezoekmotieven, etc. Met dergelijke infor-

matie per nationaliteit, kan ook meer over de motiefontwikkeling van bezoekers over het jaar 

heen worden gezegd.   

- Verbetering ophoogfactoren: door punt met bekend aantal buitenlandse bezoekers te nemen en 

dit te vergelijken met het aantal gemeten telefoons (bijvoorbeeld Schiphol) kan een betere in-

schatting gemaakt worden van het aantal buitenlandse bezoekers. Ook zou door vragen mee te 
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nemen in een enquête over mobiele telefoongebruik (hoe vaak, provider, etc.) het aantal buiten-

landers nauwkeuriger kunnen worden bepaald.  

 

2.2 Waar werken de inwoners van Amsterdam 

In deze paragraaf gaan we in op de pendelstromen van, naar en binnen Amsterdam. Oftewel, waar 

werken Amsterdammers en wie werken er in Amsterdam? In de data is geen exact onderscheid naar 

motief te maken, maar op basis van bezoekfrequentie kan wel een schatting van het verwachte motief 

worden gemaakt. Frequente verplaatsingen betreffen vaak verplaatsingen door forenzen, school-

gaand verkeer, of verplaatsingen voor andere dagelijkse activiteiten naar een nabijgelegen gebied 

(winkelen, sporten, etc.). Voor de inschatting waar de Amsterdammers werken, bekijken we daarom 

de frequente verplaatsingen en vergelijken deze met gegevens van het CBS.  

 

Figuur 2.7 in- en uitgaande pendel Amsterdam (2014, CBS) 

 

 

De belangrijkste frequente bestemmingen van Amsterdammers en woonplaatsen van frequente be-

zoekers van Amsterdam, komen goed overeen met het bovenstaande beeld van de arbeidspendel. De 

Haarlemmermeer is verreweg de belangrijkste frequent bezochte bestemming voor Amsterdammers. 

Daarna worden door Amsterdammers gebieden frequent bezocht die aan Amsterdam grenzen, zoals 

Diemen, Amstelveen en Zaanstad. Conform verwachting met het aantal Amsterdamse werknemers, 

trekken gemeenten als Haarlem en Almere een vergelijkbaar aantal frequente Amsterdamse bezoe-

kers. Utrecht en Den Haag zijn belangrijkere gemeenten om te werken voor Amsterdammers. Als we 

de andere kan op kijken, werken er meer inwoners uit Zaanstad, Haarlem en Almere in Amsterdam 

dan inwoners uit Utrecht en Den Haag.  
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Tabel 2.6 Herkomsten frequent bezoek Amsterdam en bestemmingen frequent bezoek door Amster-

dammers 

Herkomst frequente bezoe-

kers Amsterdam 

Aantal bezochte ge-

bieden in Amsterdam 

gem. werkdag 

Bestemming frequent be-

zoek Amsterdammers 

Aantal bezochte gebie-

den door Amsterdam-

mers gem. werkdag 

Zaanstad  53.250  Haarlemmermeer 
46.000 

Almere  33.250  Amstelveen 
20.750 

Amstelveen  33.000  Diemen 
19.250 

Purmerend  30.500  Utrecht 
15.000 

Haarlem  29.250  Ouder-Amstel 
12.500 

Haarlemmermeer  28.750  Zaanstad 
11.750 

Diemen  22.250  ‘s-Gravenhage 
11.250 

Utrecht  21.500  Almere 
6.750 

Alkmaar  10.500  Haarlem 
6.500 

Hoorn  10.250  Hilversum 
6.250 

‘s-Gravenhage  10.000  Landsmeer 
5.750 

Waterland  10.000  Oostzaan 
5.500 

Ouder-Amstel  9.750  Rotterdam 
4.500 

Edam-Volendam  9.250  Weesp 
4.250 

De Ronde Venen  9.000  Purmerend 
3.250 

% totaal 61% 
% totaal bestemmingen 

buiten Amsterdam 
77% 

Totaal frequente verplaatsin-

gen Amsterdam in 
525.000 

Totaal frequente verplaat-

singen Amsterdam uit 
231.000 

 

In verplaatsingsdata zien we wel meer frequente verplaatsingen dan aantallen werknemers. Daar zijn 

twee belangrijke redenen voor: 1. Men bezoekt gemiddeld meer dan één gebied doordat men bijvoor-

beeld vaak op dezelfde plek in de file staat, naast het bedrijf ook vaak een ander gebied bezoekt (eten, 

afspraken zakelijk/vrienden, wandeling), mensen die op meerdere plekken in Amsterdam werken 

(schilders, postbezorgers, loodgieters, etc.). Frequente bezoekers, bezoeker gemiddeld 1,25 gebied in 

Amsterdam per bezoek. 2. Er zijn meer motieven voor frequent bezoek dan woon-werkverkeer, denk 

daarbij aan o.a. scholieren en studenten, sport familie, vrienden (vooral bij aangrenzende gebieden 

als Zaanstad, Diemen en Amstelveen), maar ook bijvoorbeeld detacheringen, waarbij de werklocatie 

een andere is dan de vestigingslocatie van het bedrijf (dat zit niet in CBS data). We zien bij beiden 

(zowel Amsterdam in als uit) ongeveer een factor twee ten opzichte van de arbeidspendel de stad in 

en uit. Zo’n 25 procent wordt verklaard doordat men meerdere gebieden bezoekt, dat betekent dat 

75 procent het gevolg is van andere dan woon-werkmotieven.  

 

De top 15 van belangrijkste herkomsten van werknemers in Amsterdam en de bestemmingen van 

werknemers uit Amsterdam conform CBS, komt nagenoeg overeen met de Mezuro top 15 van her-

komsten en bestemmingen van frequente bezoekers in en uit Amsterdam. Locaties dichtbij Amster-

dam als Landsmeer, Ouder-Amstel en Oostzaan staan hoger in de Mezurolijst dan op basis van woon-

werklocaties zou worden verwacht: files en andere bezoekmotieven (die frequent zijn) dragen hieraan 

bij.  
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In het CBS staan bij de belangrijkste woonplaatsen van werknemers die werken in Amsterdam Hilver-

sum, Rotterdam en Velsen nog in de top 15, deze staan in de Mezuro-data op respectievelijk positie 

16, 17 en 19. Bij de belangrijkste bestemmingen van Amsterdammers die buiten de stad werken, 

staan Leiden, Amersfoort, Aalsmeer en Tilburg in de top 15 van het CBS. Deze staan in de Mezurodata 

op plaatsen 16, 17, 23 en 113. Tilburg lijkt daarbij een statistische fout in de CBS-data te zijn. Op 

basis van de Mezuro-data gaan er enkele tientallen Amsterdammers met grote regelmaat naar Tilburg, 

maar volgens het CBS werken er 1.200 Amsterdammers in Tilburg. Dat betekent dat er volgens het 

CBS twee keer zoveel Amsterdammers in Tilburg werken als in gemeenten als Breda en Den Bosch, 

die beter te bereiken zijn vanuit Amsterdam en ook zelfs meer dan in een gemeente als Alkmaar. Dit 

is niet plausibel. Mogelijk is er een grote Tilburgse uitzendorganisatie of groot bedrijf met een vestiging 

in de regio Amsterdam, waardoor Amsterdamse werknemers bij het CBS in Tilburg staan geregistreerd 

terwijl ze feitelijk in de regio Amsterdam werken.    

 

Positie Mezuro fre-

quent bezoek 

Herkomst werknemers met 

bestemming Amsterdam Positie CBS 

Bestemming werknemers 

met herkomst Amsterdam Positie CBS 

1 Zaanstad 2 Haarlemmermeer 1 

2 Almere 1 Amstelveen 3 

3 Amstelveen 3 Diemen 4 

4 Purmerend 5 Utrecht 2 

5 Haarlem 4 Ouder-Amstel 11 

6 Haarlemmermeer 6 Zaanstad 10 

7 Diemen 8 ‘s-Gravenhage 5 

8 Utrecht 7 Almere 8 

9 Alkmaar 10 Haarlem 8 

10 Hoorn 12 Hilversum 6 

11 ‘s-Gravenhage 9 Landsmeer 44 

12 Waterland 16 Oostzaan 56 

13 Ouder-Amstel 24 Rotterdam 7 

14 Edam-Volendam 26 Weesp 14 

15 De Ronde Venen 14 Purmerend 18 

Bron: CBS (data 2015) en Mezuro (data 2016) 

 

2.2.1 Frequente verplaatsingen binnen Amsterdam 

Stadsdeel Noord heeft het hoogste aandeel inwoners dat zich frequent verplaatst naar bestemmingen 

buiten de gemeente en vermoedelijk dus werkt in een andere gemeente. Bewoners van Amsterdam 

West, Westpoort en Centrum werken vermoedelijk het meeste binnen de eigen stad: ze verlaten Am-

sterdam het minst. Inwoners van Amsterdam Zuid-Oost verlaten hun eigen stadsdeel het minst. Ze 

hebben het kleinste aantal bezoeken naar andere gebieden in Amsterdam en een gemiddeld aantal 

verplaatsingen naar gebieden buiten Amsterdam.  
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Tabel 2.7 Frequente verplaatsingen binnen en buiten Amsterdam door Amsterdammers  

 

 

Stadsdeel Centrum trekt de meeste frequente bezoekers uit andere stadsdelen aan. Ook stadsdeel 

Zuid trekt een groot aantal (vermoedelijk) werkenden uit andere stadsdelen: bewoners van de stads-

delen binnen de Ring komen hier relatief veel, evenals inwoners uit Nieuw-West. Een kleine groep 

Amsterdammers verplaatst zich frequent naar Amsterdam Zuid-Oost en Noord. Ook Westpoort trekt 

weinig frequent bezoek. Amsterdamse werknemers in Westpoort lijken te komen uit Noord, Centrum, 

West en Nieuw-West.  

 

Tabel 2.8 aantal inwoners (%) van een stadsdeel dat frequent een ander stadsdeel bezoekt 

 

 

2.3 Waar komen binnenlandse bezoekers van Amsterdam vandaan? 

In deze paragraaf breiden we herkomst van werknemers uit met het totaal bezoek aan Amsterdam. 

Specifiek gaan we in op het bezoek aan het centrum.  

 

2.3.1 Herkomst totaal aantal bezoekers Amsterdam 

Dagelijks ontvangen de stadsdelen in Amsterdam tussen de 800 duizend (in het weekend) en 1,5 

miljoen (op werkdagen) binnenlandse bezoekers, waarvan meer dan de helft van buiten Amsterdam 

komt. Bekijken we alleen de bezoekers van buiten de stad en halen we de dubbeltellingen eruit (be-

zoekers die twee of meer gebieden bezoeken), dan ontvangt Amsterdam op werkdagen tussen de 600 

en 700 duizend bezoekers op een werkdag. De herkomsten van binnenlandse bezoekers zijn in alle 

maanden van het jaar ongeveer gelijk verdeeld (het aantal bezoekers verschilt wel). Van het totale 

aantal binnenlandse bezoekers (frequent, regelmatig en incidenteel) van de gebieden in Amsterdam, 

is 45 procent afkomstig uit een ander gebied in de gemeente Amsterdam. Wanneer de Amsterdam-

mers buiten beschouwing worden gelaten komen de meeste bezoekers uit de gemeente Zaanstad. 

Van het totale aantal bezoekers uit de top 10, komt 17 procent uit de gemeente Zaanstad. Daarnaast 

hebben de gemeenten Almere, Amstelveen, Haarlem, Utrecht, Haarlemmermeer en Purmerend ook 

Buiten de stad Binnen de stad

Amsterdam Zuid 0,37 0,64 1,01

Amsterdam Oost 0,39 0,79 1,18

Amsterdam West 0,30 1,08 1,38

Amsterdam Nieuw-West 0,36 0,77 1,13

Amsterdam Zuidoost 0,37 0,48 0,86

Amsterdam Centrum 0,25 0,89 1,14

Amsterdam Noord 0,52 0,72 1,24

Amsterdam Westpoort 0,21 1,07 1,28

Frequente verplaatsingen per inwoner per werkdag Totaal frequente verplaatsingen 

buiten stadsdeel

Van

Zuid Oost West Nieuw-West Zuidoost Centrum Noord Westpoort

Naar Zuid 0% 21% 30% 19% 11% 22% 8% 11%

Oost 17% 0% 8% 6% 14% 20% 15% 10%

West 9% 5% 0% 19% 3% 19% 4% 22%

Nieuw-West 6% 4% 17% 0% 4% 5% 5% 7%

Zuidoost 5% 7% 4% 4% 0% 4% 4% 3%

Centrum 22% 26% 30% 11% 9% 0% 20% 43%

Noord 2% 10% 3% 3% 3% 5% 0% 12%

Westpoort 4% 6% 16% 15% 4% 13% 15% 0%
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een relatief groot aandeel in het bezoekersaantal (elk ongeveer 10% van het bezoek van buiten Am-

sterdam).    

 

Figuur 2.8 Herkomst binnenlandse bezoekers Amsterdam 

 

Top 10 herkomst (excl. Amsterdam): 

 Zaanstad 

 Almere 

 Amstelveen 

 Haarlem 

 Utrecht 

 Haarlemmermeer 

 Purmerend 

 Diemen 

 ’s Gravenhage 

 Rotterdam 

 

Wanneer we alleen kijken naar de bezoekers aan Amsterdam Centrum zien we een aantal verschillen 

met de overige Stadsdelen in Amsterdam. Het verschil zit vooral in bestemmingen met directe trein-

verbindingen zoals Den Haag en Utrecht die nu hoger in de top 10 staan. Gebieden die juist direct aan 

de randen van Amsterdam grenzen (Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen) scoren juist wat lager. 

Deze gemeenten hebben een hoger aandeel in de bezoekersaantallen in stadsdelen aan de rand van 

Amsterdam. Opvallend is ook dat het aandeel Amsterdams bezoek in het centrum hoger is dan in de 

overige delen van Amsterdam (54% t.o.v. 45%). Maar de top 10 herkomsten bestaat voor het centrum 

uit dezelfde gebieden als de top 10 voor heel Amsterdam. 

 

Figuur 2.9 Herkomst binnenlandse bezoekers Amsterdam Centrum 

 

Top 10 herkomst Centrum (excl. Amster-

dam): 

 Zaanstad 

 Almere 

 Utrecht 

 Haarlem 

 Purmerend 

 Amstelveen 

 Rotterdam 

 ’s Gravenhage 

 Haarlemmermeer 

 Diemen 
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2.3.2 Toeristisch/recreatief motief 

Bezoek met een toeristisch motief heeft andere herkomsten dan het woon-werkverkeer. Het inciden-

tele bezoek, oftewel bezoek dat slechts een of twee keer per maand Amsterdam bezoekt en voor een 

groot deel toeristisch of recreatief van aard zal zijn, komt voor het grootste deel uit de drie grootste 

gemeenten (na Amsterdam). Meer dan 15 procent van het bezoek komt uit Utrecht, Rotterdam en Den 

Haag. Almere, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen vullen de top 8 aan, voor zowel 

Amsterdam centrum als de rest van Amsterdam. De rest van de top 20 verschilt: voor het centrum 

zien we dat vooral steden met een goede treinverbinding hoog gepositioneerd zijn. In totaal komt on-

geveer de helft van de incidentele bezoekers uit deze top 20 van herkomst woonplaatsen, dat bete-

kent dat de andere helft verspreid uit de rest van het land komt. Daarmee trekt Amsterdam een be-

hoorlijk divers publiek.   

 

Tabel 2.9 Top 20 herkomsten incidenteel bezoek (excl. Amsterdammers) 

 Centrum Overig Amsterdam 

1 's-Gravenhage 6% Utrecht 6% 

2 Utrecht 6% Rotterdam 5% 

3 Rotterdam 5% 's-Gravenhage 5% 

4 Almere 4% Almere 5% 

5 Haarlem 3% Zaanstad 4% 

6 Zaanstad 3% Haarlem 4% 

7 Haarlemmermeer 3% Haarlemmermeer 3% 

8 Amstelveen 3% Amstelveen 3% 

9 Amersfoort 2% Purmerend 2% 

10 Leiden 2% Amersfoort 2% 

11 Purmerend 2% Alkmaar 2% 

12 Hilversum 2% Leiden 2% 

13 Alkmaar 2% Hilversum 2% 

14 Eindhoven 2% Hoorn 2% 

15 Groningen 1% Velsen 1% 

16 Hoorn 1% Lelystad 1% 

17 Arnhem 1% De Ronde Venen 1% 

18 Nijmegen 1% Stichtse Vecht 1% 

19 's-Hertogenbosch 1% Arnhem 1% 

20 Velsen 1% Alphen aan den Rijn 1% 

 Overig 51% Overig 53% 

 

De onderstaande kaarten geven een totaal overzicht van de herkomsten van het incidentele bezoek 

aan Amsterdam.  
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Figuur 2.10 Herkomsten Incidenteel bezoek centrum 
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Figuur 2.11 Herkomsten incidenteel bezoek overig Amsterdam 

 

 

 

Het beeld op basis van het bezoekersonderzoek metropoolregio Amsterdam (BOMA, Figuur 2.12) komt 

behoorlijk overeen met het beeld uit de telefoondata. Op basis van de telefoondata zien we een wat 

groter aandeel van bezoekers uit de Haarlemmermeer en juist wat minder uit Haarlem, dan de verde-

ling van respondenten die deelnamen aan de BOMA enquête. Maar de belangrijkste gemeenten uit 

de top 20 herkomsten lichten in beide onderzoeken op.  
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Figuur 2.12 Bezoekers Amsterdam volgens BOMA 2016 

 
Bron: Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam 2016 

 

2.3.3 Bezoekpatronen verschillende typen bezoekers 

Frequente bezoekers van de gebieden in Amsterdam (>10 keer in de maand bezoek aan een Mezuro-

gebied) bezoeken Amsterdam vooral op doordeweekse dagen, wat overeenkomt met het patroon van 

woon-werkverkeer. Frequente bezoekers die niet in Amsterdam wonen (dus vooral forenzen/thuiswo-

nende studenten), komen in het weekend veel minder naar Amsterdam. Amsterdammers gaan in het 

weekend wel vaak nog naar de plaatsen binnen de gemeente die ze ook doordeweeks frequent be-

zoeken. Dat duidt erop dat een deel van het frequente bezoek door Amsterdammers ook voor andere 

dagelijkse activiteiten dan werken wordt gedaan (boodschappen, sporten, etc. in nabijgelegen Me-

zurogebied). Plaatsen die Amsterdammers doordeweeks minder vaak bezoeken (incidenteel en regel-

matig bezoek), worden in het weekend ook niet vaak bezocht. Oftewel, het incidentele en regelmatige 

bezoek van Amsterdammers (binnen Amsterdam) fluctueert niet sterk over de week heen. De zaterdag 

trekt juist wel veel incidentele bezoekers van buiten de stad naar Amsterdam.  
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Figuur 2.13 Totaal bezoek aan alle Mezuro-gebieden in Amsterdam (cumulatief: 2 gebieden bezocht 

= 2 bezoeken) door Amsterdammers en niet-Amsterdammers 

 

 

Kijken we alleen naar het centrum, dan zien we dat op zaterdag en zondag er (op de maand augustus 

na) minder mensen in het centrum van Amsterdam zijn dan doordeweeks. Wel zijn er meer incidentele 

en regelmatige bezoekers. De totale hoeveelheid verkeer richting Amsterdam centrum is dus op door-

deweekse dagen groter dan in het weekend. Dat betekent niet dat het beeld op straat doordeweeks 

ook drukker is. Immers, waar bezoekers zich bevinden (in bedrijven/kantoren of op straat) en het 

moment waarop deze bezoekers komen (in de spits of meer verspreid) verschilt sterk.    

 

Figuur 2.14 Bezoek aan Amsterdam centrum naar dag, maand en bezoekfrequentie 

 

 

In de rest van Amsterdam is de afname van het aantal bezoekers in het weekend vele malen sterker 

dan in het centrum. Er is een sterkere afname van frequent bezoek en een kleinere toename van 

incidenteel bezoek ten opzichte van de doordeweekse dagen dan in het centrum.  
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Resumerend 

De binnenlandse toeristen die Amsterdam bezoeken komen met name uit omliggende gemeenten als 

Zaanstad en Haarlem. Daarnaast komen er ook veel bezoekers uit de ‘grote’ steden in de Randstad 

als Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De gemeenten in de top 20 zijn verantwoordelijk voor ongeveer 

50 procent van het totale binnenlandse incidentele (toeristische) bezoek aan Amsterdam, bekijken 

we ook het frequente en regelmatige bezoek, dan is de top 10 gemeenten goed voor de helft van al 

het bezoek aan Amsterdam (excl. verplaatsingen binnen de eigen gemeente).      

 

2.3.4 Vervolg/mogelijkheden verdieping 

Een aantal onderdelen is op dit moment in ontwikkeling: 

- Het is inmiddels mogelijk om 24-uursanalyses te maken van bezoekerspatronen 

- Onderzocht wordt of het mogelijk is een goede schatting te maken van bezoekmotieven op basis 

van bezoekfrequentie, tijdstip van aankomst en vertrek en verblijfsduur. Op basis van nationale 

data zijn deze motieven nu geschat. Getoetst zou moeten worden of deze schatting ook lokaal 

overeenkomt met bezoekers in Amsterdam.  
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Figuur 2.15 Voorbeeld 24-uursanalyse bezoekers tijdens evenement 24h Noord 

 

 

2.4 Hoeveel bezoekers trok de Canal Parade in 2016? 

De Canal Parade, als onderdeel van de Gay Pride, is een van de grootste jaarlijks terugkerende eve-

nementen in Amsterdam. Jaarlijks doet de organisatie schattingen van het aantal bezoekers, maar er 

is geen eenduidige methode om het aantal bezoekers te meten. In 2016 was de schatting door de 

organisatie dat er 560 duizend bezoekers waren gekomen, in 2015 waren dit er 500 duizend.  

 

Met mobiele telefoondata kan er op een eenduidige wijze worden gemeten wat er tijdens het evene-

ment is gebeurd. Op basis van de telefoondata meten we de netto toename van bezoekers: oftewel, 

we bekijken hoeveel bezoekers normaliter naar een Mezuro gebied gaan als er geen evenement is en 

hoeveel dit er op de dag van het evenement zijn. Daarmee brengen we in beeld hoeveel mensen netto 

zijn aangetrokken in het gebied als gevolg van het evenement: dit is gelijk aan het aantal bezoekers 

dat speciaal voor het evenement naar Amsterdam is gekomen, minus het aantal dat vanwege het 

evenement is weggebleven. Daarmee zijn niet per se alle bezoekers van het evenement in beeld; bij 

betaalde evenement klopt het beeld heel goed4, immers gaat er niemand naar het gebied toe die 

geen kaartje heeft. Bij een gratis evenement zijn er ook nog bezoekers die niet speciaal voor het eve-

nement ernaar toe zijn gegaan, maar wel een kijkje hebben genomen. Dit bezoek wordt niet gemeten 

in het netto aangetrokken bezoek en moet op een andere wijze worden bepaald (bijvoorbeeld op basis 

van enquêtes). Ook kan het zijn dat er mensen wegblijven uit een gebied als er een evenement is; ook 

dit zorgt ervoor dat de netto toename van bezoekers lager kan zijn dan het totale aantal bezoekers. 

 

In 2015 heeft Decisio ook al een analyse gedaan naar het aantal bezoekers tijdens de canal parade. 

Toen waren er 435 duizend Nederlanders in het centrum van Amsterdam op 1 augustus, terwijl dit er 

                                                           
4 Afwijkingen zijn in de orde grootte van 10 procent, bij verificatie met het aantal verkochte kaarten van een 

aantal evenementen in de Amsterdam Arena.   
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normaliter ronde de 225 duizend zijn. Er waren dus 210 duizend bezoekers meer dan normaal. De 

Canal Parade trok dus netto 210 duizend Nederlandse bezoekers aan. Ook waren er circa 5 duizend 

meer buitenlandse telefoons dan normaal in Amsterdam, wat met de grove schattingsmethode over-

eenkomt met 15 duizend bezoekers.  

 

Figuur 2.16 Bezoek in augustus 2016 aan Amsterdam Centrum, Canal Parade op 6 augustus 

 

 

In 2016 waren er, in tegenstelling tot berichten van de organisatie, aanzienlijk minder bezoekers dan 

in 2015. Netto meten we een netto toename van 115 duizend Nederlandse bezoekers in het centrum 

van Amsterdam ten opzichte van vergelijkbare zaterdagen in dezelfde periode. In totaal waren er circa 

350 duizend Nederlandse bezoekers in het centrum: dit waren er dus bijna 100 duizend minder dan 

in 2015. Verder waren er in 2016 net als in 2015 circa 5 duizend meer buitenlandse telefoons dan 

normaal in het centrum (dus op basis van de eenvoudige ophoogfactor 3, naar schatting 15 duizend 

extra buitenlandse bezoekers). Tot slot hebben we een analyse gemaakt van de bewoners van het 

centrum. Tijdens de Canal Parade verlaten zij minder vaak het eigen stadsdeel dan op andere dagen. 

In totaal zien we dat 10 duizend minder verplaatsingen de stad uit worden gemaakt. Dit zijn vermoe-

delijk bewoners die speciaal thuisblijven vanwege het evenement (minus het aantal dat het centrum 

speciaal verlaat vanwege het evenement). Naar schatting zijn er dus 125 duizend Nederlanders ge-

weest die speciaal op de canal parade zijn afgekomen, of er speciaal voor zijn thuisgebleven. Daar-

naast is er nog een groep die wel bij de canal parade is wezen kijken, maar die ook zonder het evene-

ment in de stad zou zijn geweest. Hoe groot deze groep is, is op basis van de data niet te zeggen. Het 

lijkt niet waarschijnlijk dat er 500 duizend bezoekers op het evenement zijn afgekomen, aangezien er 

in totaal niet meer dan 350 duizend (Nederlandse) bezoekers in de stad waren, die bovendien niet 

allemaal voor de canal parade zijn gekomen.  
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Figuur 2.17 Bezoekers Amsterdam Centrum (excl. bewoners centrum) Canal Parade  

 

 

Figuur 2.18 Herkomsten Canal Parade naar provincie 

 

 

Noord-Holland is verreweg de belangrijkste herkomst provincie van het bezoek van de Canal Parade. 

Van de bezoekers die speciaal op het evenement af zijn gekomen, komt het grootste deel uit Amster-

dam, gevolgd door de andere drie grote gemeenten. Eigenlijk is de top 20 van herkomsten van de 
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Canal Parade bijna volledig gelijk aan de normale top 20 van herkomsten van bezoekers van Amster-

dam centrum. De Canal Parade trekt dus vooral bezoekers uit de gemeenten waar normaliter ook veel 

bezoek vandaan komt.  

 

Figuur 2.19 Top 20 herkomst extra bezoekers Amsterdam Centrum (t.b.v. Canal Parade) 

Rang Herkomst Aantal 

1 Amsterdam (excl. stadsdeel centrum)  38.700  

2 Rotterdam  5.100  

3 Utrecht  4.900  

4 's-Gravenhage  3.400  

5 Almere  3.100  

6 Haarlem  2.400  

7 Zaanstad  2.300  

8 Haarlemmermeer  2.100  

9 Amstelveen  1.700  

10 Eindhoven  1.400  

11 Leiden  1.300  

12 Alkmaar  1.300  

13 Amersfoort  1.200  

14 Groningen  1.100  

15 Hilversum  1.000  

16 Arnhem  1.000  

17 Nijmegen  1.000  

18 's-Hertogenbosch  1.000  

19 Diemen  900  

20 Purmerend  800  

  Overig  40.100  

 Totaal 115.800 

 

De Canal Parade is overwegend een Amsterdams feestje, aangezien een derde van al het extra aan-

getrokken bezoek uit Amsterdam komt. De extra bezoekers zien we alleen in het centrum van Amster-

dam. Bezoekers komen dus alleen voor het evenement en niet om daarnaast ook nog meer van Am-

sterdam te zien. Alle andere stadsdelen trekken op de dag van de Canal Parade een vergelijkbaar 

aantal en soms zelfs minder bezoekers dan gebruikelijk.  

 

Het evenement trekt veel incidentele bezoekers. Van de frequente bezoekers komt 82 procent uit 

Amsterdam en van de regelmatige bezoekers is dit 35 procent. Onder de incidentele bezoeker komt 

bijna niemand uit Amsterdam, slechts 0,5 procent.  
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Figuur 2.20 Herkomsten Canal Parade naar type bezoeker 

 

 

Van de buitenlanders in Amsterdam zien we tijdens de Canal Parade vooral een toename van bezoe-

kers uit Noord-Europa, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Griekenland, Zwitserland en 

Portugal. Buiten Europa zien we ook vanuit de Verenigde Staten, het Midden Oosten en Turkije meer 

bezoekers dan normaal. Nationaliteiten als Chinezen (uitzondering voor toeristen uit Hong Kong), Fran-

sen, Italianen en Oostenrijkers zien we niet meer dan normaal. Ook is het opvallend dat er 25 procent 

meer Roemenen dan normaal aanwezig zijn in het centrum. Het aantal Roemenen in het centrum 

verloopt redelijk gelijk met het generieke druktebeeld: is het druk in het weekend, dan zien we ook 

meer Roemenen dan in rustigere weekends. Voor andere nationaliteiten is dit verband niet zo duide-

lijk.  

 

2.4.1 Conclusie 

De Canal Parade in 2016 trok netto circa 115 duizend extra bezoekers naar het centrum. Daarnaast 

bleven er circa 10 duizend inwoners van het centrum thuis voor het evenement. Op basis van tele-

foondata is niet in te schatten hoeveel van de overige ruim 200 duizend bezoekers van het centrum 

ook nog even bij de Canal Parade zijn wezen kijken. Daarvoor is enquête data nodig. Wel is duidelijk 

dat de editie van 2016 beduidend minder bezoekers heeft getrokken dan de 2015 editie. In 2015 

zagen we een toename van 210 duizend bezoekers ten opzichte van een gemiddelde zaterdag.  

 

Bezoekers van de Canal Parade komen uit dezelfde steden als het gemiddelde bezoek aan Amster-

dam. Hier zitten geen afwijkende patronen in.  

 

2.4.2 Mogelijk vervolg/verdieping 

In combinatie met enquêtedata is het mogelijk om naast het extra aangetrokken bezoek, ook een 

goede schatting van het totale aantal bezoekers te maken. Als de verhouding bekend is tussen bezoe-

kers die ook zonder het evenement in Amsterdam zouden zijn geweest en bezoekers die speciaal op 
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het evenement zijn afgekomen, kan dit worden toegepast op de netto gemeten toename van bezoe-

kers.  

 

Daarnaast is het mogelijk analyses op uurniveau te maken, zodat er een beeld ontstaat welke groepen 

bezoekers met welke herkomsten op welke tijdstippen naar het centrum gaan en het centrum weer 

verlaten.  

 

2.5 Hoeveel gebieden/stadsdelen in Amsterdam bezoekt een bezoeker van Am-

sterdam gemiddeld? 

Hoe vaker een bezoeker in Amsterdam komt, hoe meer gebieden deze bezoekt. We zien dat de fre-

quente bezoeker (herkomst buiten Amsterdam) gemiddeld 1,25 gebied bezoekt per bezoek aan Am-

sterdam, terwijl de incidentele bezoeker 1,15 gebied per bezoek aan Amsterdam bezoekt. In het week-

end ligt het bezoek aan meerdere gebieden hoger dan doordeweeks. Op werkdagen bezoekt men dus 

vaker één bestemming en gaat men dan weer naar huis. Op vrije dagen is het aantal mensen dat 

meerdere bestemmingen bezoekt groter.  

 

Opvallend is dat dit ook voor de frequente bezoeker (voornamelijk werknemers, scholieren en studen-

ten van buiten de stad) geldt. De werknemer die in het weekend moet werken, bezoekt dus vaker nog 

een ander gebied dan doordeweeks. Of als werknemers en studenten van buiten de stad in het week-

end ook nog Amsterdam aandoen, dan bezoeken ze meteen meer gebieden dan op de dagen dat ze 

er werken. En ze bezoeken op die dagen dus ook meer gebieden dan de bezoekers die geen dagelijkse 

relatie met Amsterdam hebben. Ze zijn dus meer geneigd meer delen van de stad te ontdekken.  

 

Figuur 2.21 Aantal bezochte gebieden per bezoek aan Amsterdam (naar type bezoeker) 
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Op maandagen wordt het kleinste aantal gebieden per bezoeker bezocht. Op de dag van de Canal 

Parade lag het aantal bezochte gebieden per bezoeker wel iets hoger dan gemiddeld5, maar niet zo-

veel dat er in andere stadsdelen dan het centrum een toename in bezoekersaantallen te zien was.  

 

                                                           
5 Dit waren er 0,05 per bezoeker, bij start van de Giro D’Italia in Apeldoorn steeg het aantal bezochte gebieden 

per bezoeker met 0,4. Dit had overigens er mede mee te maken dat het centrumgebied van Apeldoorn kleiner 

is, maar ook doordat het evenement zich over meerdere locaties verspreid.   



 

Pilot bezoekersstromen Amsterdam – Zandvoort – Eindrapport 46 

3 Zandvoort 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vragen: 

1. Hoeveel toeristen uit Amsterdam bezoeken ook Zandvoort? 

2. Hoe ontwikkelt het toerisme zich jaarrond? 

3. Welke plaatsen in de regio bezoeken de toeristen nog meer? 

4. Wat is de invloed van het weer op de aantallen toeristen? 

5. Hoeveel bezoekers hebben de evenementen in Zandvoort getrokken? 

 

Bij de beantwoording van deze vragen is de Mezurodata geanalyseerd en gelegd naast de informatie 

uit andere beschikbare bronnen.  

3.1 Hoeveel toeristen in Amsterdam bezoeken Zandvoort? 

Voor Zandvoort is het aantal bezoekers vanuit Amsterdam belangrijk. Zandvoort noemt zich niet voor 

niets ‘Amsterdam Beach’ voor de internationale toerist. Zandvoort is daarom geïnteresseerd in hoe-

veel internationale toeristen Zandvoort een dagje bezoeken, welke nationaliteiten en in hoeverre deze 

bezoekers afkomstig zijn uit Amsterdam.  

 

3.1.1 Beeld buitenlandse bezoekers in Zandvoort 

We toetsen de gegevens aan het bezoekersprofiel 2016 van Zandvoort. Volgens dit profiel bestaat het 

verblijfsbezoek in Zandvoort voor meer dan de helft uit Duitse toeristen, en is dit zelfs 75% van het 

buitenlandse verblijfstoerisme. Van de buitenlandse dagbezoekers is de helft Duits.  

 

Figuur 3.1 Herkomsten verblijfs- en dagbezoek Zandvoort, bezoekersprofiel Zandvoort 2016 
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Overigens laten eerdere metingen een grote fluctuatie zien. Het ZKA (2015) onderzoek naar de eco-

nomische betekenis van Toerisme in Zandvoort 2014, laat zien dat 53 procent in plaats van 27 pro-

cent van de verblijfstoeristen Nederlands is. Wel wordt ook hieruit duidelijk dat de overgrote meerder-

heid van de buitenlandse toeristen uit Duitsland afkomstig is.  

 

Tabel 3.1 Tabel herkomsten verblijfstoeristen 2014 ZKA-onderzoek 

 
Bron: ZKA (2015) 

 

Tabel 3.2 Herkomst buitenlandse gemeten bezoekers totaal maanden februari, mei en augustus 
Herkomst Totaal 

 Germany  47% 

 United Kingdom  11% 

 United States of America  9% 

 Belgium  6% 

 France  4% 

 Switzerland  3% 

 Italy  2% 

 Spain  2% 

 Denmark  2% 

 Overige landen  15% 

 

Als we naar het totale aantal buitenlandse toeristen (dag- en verblijfstoeristen) kijken die we kunnen 

meten op basis van de telefoondata, zien we dat bijna de helft van de bezoekdagen (verblijfsdagen 

verblijfstoeristen, + dagbezoeken) door Duitsers wordt ingevuld. Daarnaast komt er uit de Mezurodata 

dat er meer bezoekers uit het VK, de VS en België in Zandvoort zijn dan uit de enquêtes blijkt. Bezoe-

kers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten komen ook in de winter nog naar Zandvoort. 

Duitsers overheersen in mei en augustus. Dat de Duitse toerist verreweg de belangrijkste groep is, 

komt dus ook uit de telefoondata naar voren. Wel is de Duitse toerist iets minder overheersend in deze 

cijfers dan in eerdere enquêtes (dat kan nog steeds met ophoogfactoren te maken hebben, dat be-

paalde groepen op basis van telefoongebruik worden over- of onderschat). Het relatief grote aandeel 

Amerikanen is opvallend te noemen.  
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Figuur 3.2 Herkomsten buitenlandse toeristen (eenvoudige ophoging, gemeten telefoons keer 3) 

 

 

3.1.2 Bezoek van Amsterdamse verblijfstoerist aan Zandvoort 

 

Als we kijken naar de Amsterdamse verblijfstoerist, zien we dat 0,1 procent van de Amsterdamse toe-

risten Zandvoort bezoekt in februari en 0,3 procent in augustus. Dat komt overeen met 0,5 en 2,0 

procent van de tripjes de stad uit6.  

 

                                                           
6 Overigens gaat het grootste deel van de trips de stad uit naar Schiphol: in totaal 30 procent.  
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Tabel 3.3 Bestemmingen van Buitenlanders die Amsterdam hebben bezocht (eenvoudige ophoging) 

 
Aantal verblijfstoeristen Am-

sterdam naar Zandvoort* 

% van totaal bezoeken de 

stad uit 

% gemeten overnachtingen 

in Amsterdam 

Februari 2.700  0,5% 0,1% 

Mei 9.000 1,2% 0,2% 

Augustus 16.000 2,0% 0,3% 

* conform de definitie als in Hoofdstuk 2 uitgelegd: eerste meetpunt van de dag na 04:00 uur is Amsterdam. Of 

dit daadwerkelijk Amsterdam verblijfsbezoekers zijn en hoeveel verblijfsbezoekers we (naast een gebrekkige 

ophoogfactor) missen, is nog niet bekend. De percentages vormen wel een goede inschatting: in alle percenta-

ges wordt immers dezelfde absolute fout gemaakt.  

 

Als we  dit leggen naast de buitenlandse bezoekers die op één dag zowel Amsterdam als Zandvoort 

bezoeken, dan zien we dat 24 tot 37 procent van de bezoekers die beide steden op één dag bezoeken, 

een verblijfstoerist van Amsterdam is (de rest is dus een verblijfstoerist in Zandvoort die Amsterdam 

bezoekt, of een dagtoerist die beide plaatsen op één dag bezoekt). Als we kijken naar het belang van 

de Amsterdamse verblijfstoerist voor Zandvoort, dan zien we dat buitenlandse toeristen die in Amster-

dam verblijven verantwoordelijk zijn voor 3 tot 5 procent van alle buitenlandse bezoekdagen (dag + 

verblijfsbezoek). Daarnaast zien we dat op 10 – 15 procent van de dagen dat buitenlandse toeristen 

Zandvoort bezoeken (of er verblijven), ook Amsterdam wordt bezocht. Daarmee kan worden gezegd 

dat er een behoorlijk sterke relatie tussen deze twee gebieden is.  

  

Tabel 3.4 Buitenlandse relaties tussen Amsterdam en Zandvoort (eenvoudig ophoging) 
  Februari Mei Augustus 

Buitenlandse bezoekers Zandvoort en Amsterdam op één dag       10.900           28.900           42.400  

 Waarvan verblijfstoerist in Amsterdam  24% 32% 37% 

Totaal buitenlandse bezoekdagen Zandvoort       82.500         261.300         305.100  

 Waarvan verblijfstoerist in Amsterdam  3% 3% 5% 

 

Check overnachtingsplaats dagbezoek Zandvoort 

Het bezoekersprofiel Zandvoort 2016 meldt: “Van alle internationale dagbezoekers overnacht 42% in Amster-

dam.”. Dit kunnen we niet exact checken, want we kunnen voor Zandvoort op basis van de telefoondata nog 

geen goed onderscheid maken tussen dag- en verblijfstoerisme. Een dergelijk percentage zou betekenen dat 

10 procent van de buitenlandse bezoekdagen7 aan Zandvoort een dagbezoek betreft en 90% een verblijfsbe-

zoek betreft. Als we er namelijk van uitgaan dat circa 10% van de gemeten buitenlandse bezoeken een dagbe-

zoek is, dan zouden we tussen de 8 en 30 duizend (op basis van telefoondata) gemeten buitenlandse dagbe-

zoeken hebben in Zandvoort, waarbij er 2,7 tot 16 duizend verblijfstoerist in Amsterdam zijn. Dat komt erop 

neer circa 30 tot 50 procent van de buitenlandse dagbezoeken aan Zandvoort overnacht in Amsterdam. Het 

bovenstaande is niet te checken, maar een percentage van 10 procent aan dagbezoek in het totale buiten-

landse bezoek, klinkt niet onaannemelijk.  

 

                                                           
7 verblijfsbezoek van 3 dagen = 3 bezoekdagen 
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Als de herkomsten op een rij worden gezet van de verblijfstoeristen in Amsterdam die een dag naar 

Zandvoort gaan, blijkt het grootste deel afkomstig uit Duitsland. De VS en het VK volgen daarna op 

ruime afstand. Het beeld is vergelijkbaar met het totale buitenlandse bezoek aan Zandvoort. Dus toe-

risten met nationaliteiten die veel in Zandvoort verblijven, zijn ook eerder geneigd vanuit Amsterdam 

een dag naar Zandvoort te gaan.  

 

Figuur 3.3 Nationaliteiten verblijfstoeristen Amsterdam die ook een dagje Zandvoort doen 

 

 

3.1.3 Conclusies 

In Zandvoort komen overwegend Duitse toeristen. Dat geldt zowel voor de verblijfstoerist in Zandvoort, 

als de toerist die vanuit Amsterdam een dagtripje maakt naar Zandvoort. In beide groepen zijn de 

Duitse toeristen goed voor de helft van het bezoek (dat o.b.v. de telefoondata kan worden waargeno-

men). Dit aandeel is iets kleiner dan uit enquête-onderzoek blijkt. In enquêtes zijn Duitse toeristen 

goed voor 65 – 75 procent van het buitenlandse bezoek.  

 

Verder zien we dat van de buitenlandse bezoekdagen die we meten in Zandvoort, 3 tot 5 procent wordt 

ingevuld door verblijfstoeristen uit Amsterdam. Dit is niet de enige relatie tussen Amsterdam en Zand-

voort: ongeveer een derde van de buitenlandse toeristen die beide gemeenten (op één dag) bezoekt, 

is een verblijfstoerist uit Amsterdam. Dat betekent dat de rest moet verblijven in Zandvoort of beide 

gemeenten op één dagtrip heeft bezocht. Van alle bezoekdagen die we in Zandvoort meten, is de 

bezoeker in 10 – 15 procent van de gevallen ook in Amsterdam geweest.   
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3.1.4 Mogelijk vervolg 

Aantallen buitenlandse toeristen zijn vooralsnog lastig meetbaar. Wel is het op basis van de data goed 

te meten of het aandeel Amsterdamse verblijfstoeristen dat Zandvoort weet te vinden toeneemt als 

gevolg van de campagnes rond Amsterdam Beach. En de andere kant op, indien bijvoorbeeld hotel-

overnachtingen toenemen in Zandvoort, kan ook worden bekeken in hoeverre de relatie met Amster-

dam daar een rol in speelt. Een stijgend aandeel van de relatie Amsterdam – Zandvoort is dan de 

verwachting.  

 

3.2 Hoe ontwikkelt het bezoek zich jaarrond? 

3.2.1 Binnenlandse bezoek 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling van het aantal bezoeken aan Zandvoort en in het 

bijzonder het aantal toeristische bezoeken. Een eerste beeld leert ons dat het in de weekenden in mei 

ongeveer net zo druk was in Zandvoort als in de weekenden in augustus. Augustus had wel drukkere 

doordeweekse dagen.  

 

Figuur 3.4 Aantal binnenlandse bezoeken aan Zandvoort (daggemiddelde) 

 

 

 

Als we kijken wel deel van het binnenlandse dagbezoek dat naar verwachting een toeristisch motief 

heeft, ontstaat het onderstaande beeld. Dit is het dagbezoek voor heel Zandvoort, dus inclusief de 

(Waterleiding)duinen, Holland Casino, etc.  Het grootste deel van het bezoek in incidenteel. Onder-

staand zijn drie maanden geanalyseerd. Als we dit ophogen naar een jaartotaal (inschatting: 3 maan-

den gelijk aan februari, 3 gelijk aan mei, 2 als augustus en 4 maanden als gemiddelde mei/februari) 

dan komen we uit op circa 5 miljoen dagbezoekers in 2016.  ZKA meldde er in 2014 circa 4,4 miljoen.  
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Figuur 3.5 Aantal binnenlandse dagbezoeken aan Zandvoort met een toeristisch motief 

 

 

 

 

Schattingsmethode toeristisch dagbezoek (voorbeeld Bloemendaal aan Zee) 

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de ontwikkeling van het frequente, regelmatige en incidentele 

bezoek van Bloemendaal aan Zee (inclusief Overveen). De twee mooie zaterdagen (4 en 11 juli) springen er 

duidelijk bovenuit in het incidentele bezoek. Ook het regelmatige bezoek ligt op deze dagen relatief hoog: 

mensen die het Mezurogebied bezoeken, bezoeken hem op deze dag een keer extra. In het frequente bezoek 

(mensen die het gebied meer dan 10 keer per maand bezoeken) zijn de fluctuaties veel kleiner.  
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Bloemendaal aan Zee (inclusief Overveen) ontvangt een aantal incidentele bezoekers dat geen toeristisch 

motief heeft. Dit is ingeschat op gemiddeld 0,11 bezoekers per inwoner per dag (het oranje vlak). Alles wat 

daarboven komt te liggen (het blauw gearceerde vlak) bestempelen we als toeristisch bezoek. In praktijk ver-

schilt de 0,11 licht per dag (zondagen iets lager, zaterdagen iets hoger), maar omdat deze over het gehele jaar 

redelijk constant is, is dit gemiddelde voor alle dagen van het jaar gehanteerd.  

 

 

 

Correctiestap 2: regelmatig en frequent bezoek dat toeristisch dagbezoek betreft  

a. Regelmatig bezoek: we weten van de regelmatige bezoekers van iedere kustplaats per dag van de 

week en per maand wat het minimale aantal bezoekers is. Alles wat daarboven komt te liggen, be-

stempelen we als toeristisch dagbezoek. Dus als op een maandag in februari er gemiddeld minimaal 

3.000 regelmatige bezoekers naar Bloemendaal aan Zee gaan, is alles wat op de andere maandagen 

daarboven komt te liggen bestempeld als toeristisch dagbezoek. De maandagen hebben andere mi-

nima dan de zaterdagen en in juli is het aantal regelmatige bezoeken anders dan in januari als gevolg 

van andere aantallen binnenlands verblijfstoerisme enerzijds en gedrag van regelmatige bezoekers 

in de vakantieperioden anderzijds. Het uitgangspunt is dus dat het minimum aantal regelmatige be-

zoekers de basis is die bestaat uit regelmatig bezoek zonder specifiek strandmotief en verblijfsrecre-

atie (met strandmotief, maar dus geen dagtoerisme). En dat de fluctuaties die daar bovenuit komen 

het gevolg zijn van bezoek met een toeristisch motief, bijvoorbeeld als gevolg van mooi weer. De 

onderstaande figuur geeft dat weer voor de zaterdagen in Juli. De laatste zaterdag in juli had het 

minimale aantal bezoekers van alle zaterdagen in de maand. Het verschil tussen deze zaterdag en 

de overige zaterdagen is meegenomen als toeristisch bezoek.  
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b. Frequent bezoek: voor het frequente bezoek doen we hetzelfde als voor het regelmatige bezoek, 

behalve dat we in plaats van het minimum, het daggemiddelde per maand nemen als uitgangspunt. 

Frequent bezoek blijkt amper gevoelig voor weersomstandigheden. Alleen in de weekends met heel 

mooi weer en bij bijzondere evenementen komen frequente bezoekers een keer extra. De meeste 

schommelingen zullen met toevalligheden te maken hebben. Vandaar dat alleen de pieken boven 

het gemiddelde van dezelfde weekdag in dezelfde maand worden meegenomen als toeristisch be-

zoek. In het onderstaande voorbeeld geldt dat alleen zaterdag de 4e en de 11e het aantal frequente 

bezoekers hoger lag dan op de gemiddelde zaterdag.  

 

 

Als we alleen de herkomsten van incidentele bezoekers in beschouwing nemen (de belangrijkste groep 

dagtoeristen), dan zien we dat Noord-Holland verreweg de belangrijkste herkomst is. Circa 60 procent 
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komt uit deze provincie. Dat komt overeen met de resultaten uit het bezoekersprofiel Zandvoort8. 

Daarbinnen is Amsterdam het grootste. Ook vanuit dit oogpunt is het logisch dat Zandvoort zich Am-

sterdam Beach noemt. Bijna 20 procent van de incidentele bezoekers (dus het dagbezoek) komt uit 

Amsterdam. Daarmee is Amsterdam belangrijker voor Zandvoort dan Haarlem (relatief gaan Haarlem-

mers uiteraard wel vaker naar Zandvoort dan Amsterdammers: Haarleem heeft beduidend minder 

inwoners dan Amsterdam, dus per inwoner ligt het bezoeker van Haarlemmers een factor 3 a 4 hoger 

dan van Amsterdammers).  

 

Figuur 3.6 Herkomsten dagbezoek naar gemeente 

 
 

                                                           
8 Amsterdam Marketing (2016) 
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Figuur 3.7 Herkomsten dagbezoek naar provincie 

 
 

Vergelijken we een drukke dag met een rustige dag, dan zien we dat er op rustige dagen alleen uit 

Amsterdam nog incidentele (dag)bezoekers naar Zandvoort gaan. Op drukke dagen komt het bezoek 

uit een groter deel van Nederland. Zandvoort blijft ook op deze dagen een gemeente die vooral uit de 

Randstad bezoekers aantrekt. 80 procent komt uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
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Figuur 3.8 Vergelijking incidenteel bezoek tropische dag met een gemiddelde dag in februari 

 

 

3.2.2 Verblijfsbezoek 

Verblijfsbezoek is minder eenvoudig te meten dan dagbezoek. Een groot deel van het regelmatige 

bezoek (3-10 dagen in een maand Zandvoort bezocht) zal verblijfsbezoek zijn, zeker als het niet uit de 

nabije gemeenten komt. Om deze reden hebben we in het onderstaande overzicht de aan Zandvoort 

grenzende provincies Zuid-Holland en Noord-Holland weggelaten. Deze bepalen met z’n tweeën 80 

procent (Noord-Holland alleen al 70 procent) van al het regelmatige bezoek aan Zandvoort. Maar voor 

deze herkomsten zal gelden dat het naast verblijfsbezoek (groot deel seizoensplaatsen en strandhuis-

jes) ook meerdere dagbezoeken betreft, zoals familiebezoek, sporten, wandelen/fietsen en woon-

werkverkeer (weekendwerk e.d., minder dan 10x per maand).  Als we naar de resterende herkomsten 

kijken, zijn Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland de drie belangrijkste herkomsten voor het verblijfs-

bezoek.    
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Figuur 3.9 Herkomst regelmatig bezoek (exclusief Noord- en Zuid-Holland, voornamelijk vebrlijfsbe-

zoek) 

 

 

De gegevens uit het bezoekersprofiel lijken goed aan te sluiten bij de herkomst van regelmatige be-

zoekers (excl. Noord- en Zuid-Holland).  Ook hier zijn Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht het grootst, 

gevolgd door Overijssel, Limburg en Flevoland. Utrecht lijkt op basis van de telefoondata licht te zijn 

overschat of iets te zijn onderschat in de enquête.  

 

 

 

Bron: Amsterdam Marketing (2016), bezoekersprofiel Zandvoort 

 

 

Als we het aantal binnenlandse overnachtingen bekijken (zelfde definitie als in Amsterdam), zien we 

dat augustus de meeste verblijfsbezoekers trok. In mei waren er circa twee keer zoveel overnachtin-

gen als in februari.  
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Tabel 3.5 Binnenlandse overnachtingen in Zandvoort 
Maand Overnachtingen 

Februari 23.200 

Mei 44.200 

Augustus 53.900 

Totaal 121.300 

 

Het grotere aantal overnachtingen in augustus heeft met name met de doordeweekse dagen te ma-

ken. In de weekends in mei was het gemiddeld drukker met Nederlandse verblijfstoeristen dan in 

augustus. Op basis van deze drie maanden zouden we verachten dat er op jaarbasis rond de 450 

duizend overnachtingen door binnenlandse verblijfstoeristen in Zandvoort plaatsvinden. Dit komt re-

delijk goed overeen met de schatting van ZKA9 dat er 490 duizend meldt (in 2014).  

 

 

 

 

3.2.3 Gebruikte modaliteit 

Zandvoort is redelijk uniek als badplaats met een goede treinverbinding die vlak bij het strand stopt. 

Op basis van de mezurodata zien we dat ruim 20 procent van alle reizen naar Zandvoort met de trein 

wordt gemaakt. Dit verschilt wel per maand. Bezoekers (dit betreft ook woon-werkverkeer) uit de om-

geving van Zandvoort (straal circa 10 kilometer) komen voor meer dan 30 procent met de trein, maar 

in augustus niet meer. Vermoedelijk wordt dan de fiets een populairder vervoermiddel. Vanuit de om-

geving Amsterdam (Amsterdam + straal 10 kilometer, dus inclusief Amstelveen, Zaandam, Lands-

meer, etc.), gaat ruim 30 procent met de trein in februari en mei. In augustus is dat nog 25%: met 

mooi weer gaan ook bezoekers die een minder goede verbinding met het OV hebben naar Zandvoort, 

waardoor het aandeel van de auto toeneemt (en mogelijk is er ook meer fietsgebruik vanuit Amster-

dam). Vanuit de rest van Nederland neemt het aandeel treingebruikers ook af in augustus, maar het 

absolute aantal reizigers met alle modaliteiten, dus ook met de trein, neemt toe.  

 

                                                           

9 ZKA (2015), Economische Betekenis Toerisme Zandvoort 2014 & ontwikkeling 2008-2014 

Gemiddeld aantal overnachtingen maandag dinsdag woensdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag

Februari 600          600          600          500          1.000      1.500      900          

Mei 900          1.000      1.200      1.400      2.000      2.600      1.400      

Augustus 1.400      1.500      1.700      1.800      2.100      2.500      1.700      



 

Pilot bezoekersstromen Amsterdam – Zandvoort – Eindrapport 60 

Figuur 3.10 Reizen en modaliteit bezoek aan Zandvoort 

 

 

Het treingebruik op basis van de Mezurodata wordt iets lager ingeschat dan op basis van de enquête 

uit het bezoekersprofiel. Een mogelijke verklaring is dat op de kortere afstanden het op basis van 

telefoondata minder goed in te schatten is of een bezoeker met de trein is gekomen of niet. 

 

Figuur 3.11 Modaliteit op basis van enquête (2016) 

 
Bron: Amsterdam Marketing (2016) 

 

3.3 Welke plaatsen in de regio zijn populair onder de Zandvoortse verblijfstoeris-

ten? 

Nederlanders die in Zandvoort overnachten blijven de meeste dagen alleen in Zandvoort. Per vier 

overnachtingen die in Zandvoort plaats vinden, wordt er één bestemming buiten Zandvoort bezocht. 

De mensen die in Zandvoort overnachten en wel andere bestemmingen hebben, bezoeken vooral de 

gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Amsterdam en in mindere mate de gemeenten Heemstede, 

Haarlemmermeer en Noordwijk.  
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Figuur 3.12 Bestemmingen in de omgeving Zandvoortse verblijfstoerist 

FEBRUARI 

 

MEI 

 

AUGUSTUS 

 

 

 

Zandvoortse verblijfstoeristen blijven in het weekend meestal in Zandvoort (zie Figuur 3.13). Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met aankomst- en vertrekdagen. Maandag tot en met donderdag zijn de meest 

populaire dagen om een uitstapje te maken. Niet alleen de weekdagen, maar ook het weer heeft in-

vloed op de uitstroom van Zandvoortse verblijfstoeristen. Bij slecht weer (regen of kouder dan 20 

graden in de zomer) verlaat 38% Zandvoort, bij zomers weer 24% en bij matig weer 28%. 
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Figuur 3.13 Uitstroom verblijfstoerist naar weekdag 

 

 

Resumerend 

Binnenlandse toeristen die in Zandvoort verblijven, blijven de meeste dagen in Zandvoort. Wanneer er 

wel uitstapjes worden gemaakt gebeurt dit het vaakst op maandag tot en met donderdag. Ook het 

weer is hierop van invloed. Bij slecht weer verlaten meer mensen Zandvoort dan bij mooi weer. De 

plaatsen die zij bezoeken liggen veelal in de buurt van Zandvoort. Populaire bestemmingen zijn Am-

sterdam, Haarlem en Bloemendaal.  

 

Vervolg/mogelijkheden verdieping 

We hebben deze vraag nu alleen beantwoord voor de binnenlandse verblijfstoerist. Met aanvullende 

data kan dezelfde analyse uitgevoerd worden voor buitenlandse verblijfstoeristen. Ook kan het inte-

ressant zijn om de analyse om te keren. Oftewel, hoeveel toeristen die in de omgeving van Zandvoort 

verblijven brengen een dagbezoek aan Zandvoort. Ook voor deze analyse hebben we eerst aanvul-

lende data nodig.  

 

3.4 Wat is de invloed van het weer op de bezoekersaantallen in het voorjaar en de 

zomer? 

Zandvoort is een kustplaats waardoor het waarschijnlijk is dat het weer invloed heeft op het aantal 

bezoekers. Maar wat is deze invloed precies? Door metingen van het KNMI te koppelen aan de bezoe-

kersaantallen kunnen we analyseren wat de invloed is van het weer op de bezoekersaantallen. We 

hebben verschillende metingen toegevoegd aan de bezoekersaantallen, namelijk: maximale tempera-

tuur, neerslag en zon (zie Figuur 3.14 en Figuur 3.15).  
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Voorjaar (mei) 

Het aantal bezoekers komt alleen op doordeweekse dagen met slecht/matig (weinig zon en/of veel 

neerslag) weer onder de 20.000. In het weekend trekt Zandvoort altijd meer dan 30.000 bezoekers. 

Wanneer het mooi weer (warm en zonnig) is zelfs 40.000. Rond Hemelvaart (5 mei) was het erg mooi 

weer ten opzichte van de rest van de maand. Het was warmer dan 25 graden en bijna de gehele dag 

zonnig. Dit mooie weer in combinatie met de feestdagen heeft ertoe geleid dat er tegen de 80.000 

bezoekers waren in Zandvoort.   

 

Figuur 3.14 bezoekers en het weer in mei 

 

 

Zomer (augustus) 

In de zomer zijn de bezoekersaantallen in het weekend bijna twee keer zo groot. Bij weekenden met 

mooi weer (warm en zonnig) gaan er rond de 60.000 (Nederlandse) bezoekers naar Zandvoort. Het 

hoogste aantal bezoekers in de maand augustus ligt echter niet in het weekend maar doordeweeks. 

Dit komt omdat er alleen op doordeweekse dagen enkele tropische dagen (>30 graden) zijn geweest 

in augustus. Met echt tropisch weer trekt men dus (zeker in de vakantie) ook doordeweeks massaal 

naar het strand. Daarnaast is zichtbaar dat een dag met mooi weer, omgeven door dagen van slecht 

weer (20 augustus) veel slechter scoort dan dagen met vergelijkbaar mooi weer. 
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Figuur 3.15 bezoekers en het weer in augustus 

 

 

 Voorwaarden Buiten vakantie In de vakantie 

  Max temp Zon % Neerslag (uur) Doordeweeks Weekend Doordeweeks Weekend 

Mooi 

weer 

>30 C0 >50 <1  NB   NB   90.900 (n=2)   NB  

25-30 C0 >50 <1  32.000 (n=3)   NB   57.000 (n=1)   74.300 (n=3)  

20 – 25 C0 >50 <1  27.900 (n=3)   39.900 (n=1)   44.300 (n=11)   38.900 (n=1)  

15-20 C0 >50 <1  19.100 (n=1)   NB   47.900 (n=2)   NB  

<15 C0 >50 <1  17.100 (n=6)   NB   19.500 (n=2)   44.500 (n=3)  

Droog 

weer, 

niet 

zonnig 

>30 C0 <50 <1  NB   NB   NB   NB  

25-30 C0 <50 <1  NB   NB   NB   NB  

20 – 25 C0 <50 <1  20.000 (n=1)   38.800 (n=2)   26.900 (n=2)   50.100 (n=4)  

15-20 C0 <50 <1  20.400 (n=3)   NB   29.000 (n=1)   NB  

<15 C0 <50 <1  18.100 (n=6)   30.100 (n=3)   16.100 (n=2)   NB  

Be-

wolkt 

en re-

genach

tig 

>30 C0 <25 >2  NB   NB   NB   NB  

25-30 C0 <25 >2  NB   NB   NB   NB  

20 – 25 C0 <25 >2  NB   NB   21.800 (n=1)   NB  

15-20 C0 <25 >2  19.100 (n=2)   31.300 (n=1)   18.800 (n=2)   NB  

<15 C0 <25 >2  14.500 (n=6)   18.700 (n=1)   12.800 (n=1)   19.300 (n=2)  
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Resumerend 

Weekend of vrije dagen vormen een belangrijke factor in het aantal bezoekers dat naar Zandvoort 

gaat. Dit wel gecombineerd met mooi weer. Als het slecht weer is komen er over het algemeen niet 

meer dan 20 duizend bezoekers naar Zandvoort, ongeacht of het weekend of vakantie is. Wanneer de 

temperatuur boven de 25 graden uitkomt in het weekend of in de vakantie, dan komen er 60 duizend 

of meer bezoekers naar Zandvoort. Is het weer wel mooi, maar ook kouder, dus zonnig en koud of juist 

bewolkt maar wel vrij warm, dan komen er in het weekend tussen de 40 en 60 duizend bezoekers. Bij 

tropische temperaturen loopt dat op tot 90 duizend bezoekers.  

 

Is het geen vakantie of weekend, maar wel mooi weer, of is het vakantie of weekend met gemiddeld 

droog en bewolkt weer, dan blijven de bezoekersaantallen tussen de 20 en 40 duizend bezoekers. 

Kijken we naar een overzicht van de frequentie van drukke dagen de drie onderzochte maanden, dan 

resulteert Tabel 3.6. Op de meeste dagen in mei en augustus komen er tussen de 20 en 40 duizend 

bezoekers. Echte druk (meer dan 60 duizend. bezoekers) was het op 3 dagen in mei en 6 dagen in 

augustus.  

 

Tabel 3.6 Categorieën bezoekersaantallen (in aantallen dagen) 

 

 

3.4.1 Mogelijk vervolg 

Op dit moment is drie maanden aan data geanalyseerd. Sommige situaties (bijvoorbeeld weekendda-

gen met tropisch weer)  zijn niet of nauwelijks voorgekomen. Wanneer over een langere periode data 

geanalyseerd wordt, kan een nauwkeuriger voorspelmodel worden ontwikkeld. Daarmee is het tevens 

beter mogelijk de impact van evenementen te meten. Tot slot zijn de uren van aankomst en vertrek 

onder verschillende weersomstandigheden interessant. Op welke tijdstippen komt men aan en wan-

neer vertrekt men? Door dit de communiceren, kan men beter anticiperen en kunnen files worden 

voorkomen. In 2016 was de data op uurniveau nog niet structureel beschikbaar, vanaf 2017 is dat 

wel het geval.  

3.5 Hoeveel bezoekers trekken de evenementen in Zandvoort? 

Op verschillende locaties in Zandvoort worden evenementen georganiseerd. Zo zijn er verschillende 

races georganiseerd op het Circuit van Zandvoort in de onderzochte periode en is het strand de plek 

voor verschillende watersportevenementen. Daarnaast is het centrum van Zandvoort de locatie voor 

diverse markten. Aan de hand van de telefoondata hebben we gekeken of het aantal bezoekers op de 

dag van het evenement afwijkt van het gebruikelijke aantal bezoekers. Op deze manier proberen we 

februari mei augustus

< 20.000 23 7 2

20.000 - 40.000 5 17 16

40.000 - 60.000 1 4 7

> 60.000 0 3 6
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in te schatten hoeveel bezoekers een bepaald evenement heeft aangetrokken. Dit is de netto toename 

van het bezoek. Hierbij hebben we alleen naar de bezoekers van buiten Zandvoort gekeken.  

 

Mei 

In mei vonden verschillende evenementen plaats waaronder de pinksterraces (14 en 15 mei), Battle 

of the Coast (kitesurfevenement op 14 mei) en Zandvoort Alive (muziek op 15 mei) in het Pinkster-

weekend. De evenementen in het Pinksterweekend zijn moeilijk te analyseren omdat dit geen stan-

daard weekend is. De combinatie van factoren, Pinksteren, redelijk koud (wel droog) weer, na een 

weekend met juist uitzonderlijk mooi weer, maken het lastig te bepalen hoeveel bezoekers zouden 

zijn getrokken zonder deze evenementen. Ook vonden er meerdere evenementen plaats op één dag, 

waarmee niet goed is te onderscheiden welk evenement wat heeft gedaan. Voor een goede schatting 

zou meerdere jaren aan data geanalyseerd moeten worden. Gezien het feit dat er geen grote piek in 

bezoekersaantallen geweest is, is vast te stellen dat de evenementen tijdens Pinksteren niet meer 

dan 10 duizend bezoekers hebben aangetrokken. Op basis van verandering in patronen van herkom-

sten van bezoekers verwachten we dat er wel meer dan 3 duizend bezoekers zijn geweest, voorname-

lijk afkomstig uit de Randstad.  

 

Op zondag 29 mei vond de voorjaarsmarkt plaats. Dit was een bewolkte maar droge zondag buiten de 

vakantie met circa 20 graden als maximum temperatuur. Op een dergelijke dag is (op basis van een 

kleine steekproef) de verwachting dat er in Zandvoort tussen 35 en 40 duizend bezoekers komen. Het 

waren er 41 duizend. De voorjaarsmarkt heeft dus vermoedelijk enkele duizenden extra bezoekers 

naar Zandvoort getrokken. Dit komt ook goed overeen met het beeld van de herkomsten van bezoe-

kers. Uit Haarlem (en dan met name Haarlem Oost en Haarlem Noord) en Heemstede komen er in 

totaal ongeveer 1.000 meer bezoekers dan normaal op een dergelijke weekenddag. Het zijn dus 

vooral de gebieden dichtbij Zandvoort gelegen waar de bezoekers vandaag komen, wat overeenkomt 

met de verwachte doelgroep.   

 

Figuur 3.16 Druktebeelden Nederlandse bezoekers zaterdagen en zondagen in mei 

 
 

 

Augustus 

Ook in augustus hebben er evenementen plaatsgevonden. Deze evenementen vonden plaats in het 

weekend van 20 en 21 augustus. Allereerst waren er de Masters op circuit Zandvoort. Op de 20e waren 

er daarnaast de Eneco Luchterduinen Zeilrace. Op de 21e was er een zomermarkt.  
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De temperatuur lag dit weekend rond de 20 graden, op zaterdag was het zonnig, maar op zondag de 

21e was er weinig zon en veel regen. Dit is ook duidelijk terug te zien in de bezoekersaantallen: het is 

de slechtst bezochte zondag uit augustus. Het aantal incidentele bezoekers is ten opzichte van de 

voorgaande zondagen bijna gehalveerd. De zaterdag de 20e lag qua weer tussen zaterdag 6 augustus 

en 27 augustus in, maar had toch veel minder bezoekers. Blijkbaar weegt het feit dat deze zaterdag 

tussen twee dagen met slecht weer in ligt er zwaar.  

 

De weersinvloeden en het beperkte aantal referentiedagen waarmee we de dagen met de evenemen-

ten kunnen vergelijken, maken het lastig een goede inschatting van het aantal extra bezoekers te 

maken. Maar ook kijkend naar de herkomsten, schatten we in dat op beide dagen de evenementen 

tussen de 2 en 3 duizend bezoekers naar Zandvoort te hebben getrokken. Deze zijn zowel afkomstig 

uit de directe omgeving (Haarlem, Bloemendaal), als verder weg (Utrecht, Den Haag, Rotterdam). 

 

Figuur 3.17 Druktebeelden zaterdagen en zondagen in augustus 

 
 

 

Resumerend 

De analyse van de evenementen die in mei en augustus in Zandvoort plaatsvonden, levert geen op-

vallend hoge bezoekersaantallen op. Door het beperkte aantal referentiedagen is een goede inschat-

ting niet te maken. Wel is duidelijk dat de evenementen niet meer dan 10 duizend bezoekers hebben 

getrokken.  

 

3.5.1 Mogelijk vervolg 

In een toeristische gemeente als Zandvoort, waarin bezoekersaantallen sterk fluctueren met het weer, 

vakanties en ander vrije dagen, zijn er veel variabelen waar rekening mee gehouden dient te worden 

bij het inschatten van bezoekersaantallen als gevolg van evenementen. Wanneer er meer data be-

schikbaar is, kan beter worden voorspeld hoeveel bezoekers te verwachten zijn zonder evenement. 

Daarmee kan ook een betere inschatting gemaakt worden hoeveel bezoekers er als gevolg van het 

evenement naar Zandvoort zijn gekomen. In dit geval zouden meerdere zomervakanties en feestdagen 

als pinkteren geanalyseerd moeten worden. Ook kan dan worden bekeken wat het effect is op de 

inwoners van Zandvoort: blijven die vaker thuis bij dergelijke evenementen, of gaan ze dan juist het 

dorp uit?  
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4 MRA 

4.1 Spreiding Amsterdam toerisme over de MRA 

Om de druk van de stad Amsterdam af te halen, zetten de MRA en Provincie Noord-Holland in op 

spreiding in tijd en ruimte van bezoekers(stromen). Dit sluit tevens aan bij de campagne van Amster-

dam Marketing ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Hierbij speelt een aantal beleidsvragen die aan 

de hand van de telefoondata beantwoord kunnen worden: 

1. Hoe verspreiden de buitenlandse toeristen die Amsterdam bezoeken zich over de regio? 

Hoe ontwikkelt dit zich over de tijd? Zit er onderscheid tussen de nationaliteiten, oftewel, bij 

welke groepen toeristen lukt het om ze over de regio te spreiden? 

2. Welke relatie hebben de verschillende toeristische locaties in de regio? Oftewel, zijn bezoe-

kers de attractie A bezoeken, ook geneigd attractie B te bezoeken? 

 

Met de bovenstaande informatie is het mogelijk de effecten van beleid te monitoren en het beleid bij 

te stellen om de spreiding door de regio effectiever te laten zijn.  

 

4.1.1 Spreiding van Amsterdamse toeristen 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de buitenlandse toeristen die Amsterdam hebben 

bezocht en daarnaast nog een ander gebied in de regio. Weergegeven is het percentage van het aantal 

buitenlandse telefoons gemeten buiten Amsterdam.  

 

Een kanttekening daarbij is niet iedere nationaliteit even goed gemeten wordt. Toeristen uit landen 

met hoge roaming tarieven, zullen minder snel hun telefoon gebruiken. Als deze toeristen onevenredig 

veel (afwijkend van toeristen uit andere landen) bepaalde gebieden bezoeken, vindt er een onder-

schatting plaats van het bezoek aan deze gebieden.  

 

Aan de grenzen zien we een aantal gebieden oplichten (Breda, Maastricht, Losser, Venlo), aangezien 

toeristen daar het land binnenkomen altijd worden opgepikt. Als ze vervolgens hun telefoon het gehele 

uur niet gebruiken, wordt hun bestemming bepaald in de grensplaats. Ook als ze het land verlaten en 

in deze plaats hun telefoon nog hebben gebruikt, kunnen ze toegewezen worden als bezoeker van de 

grensplaats. Deze bezoekers zijn dus wel in Amsterdam geweest (dat is een eerste eis), maar hoeven 

niet daadwerkelijk in de grensplaats te zijn geweest.  

 

Verreweg het grootste deel van de buitenlanders in Amsterdam die een plaats buiten de stad bezoe-

ken, gaat naar (of komt van) Schiphol. Daarna zijn Utrecht, Rotterdam en Den Haag populair.  
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Figuur 4.1 bezoeken van buitenlanders die Amsterdam (op dezelfde dag) hebben bezocht 

 

 

Zoomen we iets meer in op de regio, dan is Zaanstad een belangrijke bestemming en ook Amstelveen 

(vermoedelijk als verblijfsplaats). Zandvoort, Haarlem, Diemen, Velsen, Almere en Waterland volgen. 

Veel buitenlanders die Amsterdam bezoeken, bezoeken dus ook deze gebieden. Dat betekent overi-

gens niet dat het allemaal ook toeristische bezoeken zijn. Zo wordt Almere vooral door Duitsers, En-

gelsen en Amerikanen bezocht. Vermoedelijk zit hier zakelijk bezoek bij en wat betreft de Duitse be-

zoekers mogelijk ook bezoek dat in de file op de A6 staat en dus niet daadwerkelijk in Almere is ge-

weest.  

 



 

Pilot bezoekersstromen Amsterdam – Zandvoort – Eindrapport 70 

Figuur 4.2 regionale uitsnede bezoeken van buitenlanders die Amsterdam (op dezelfde dag) hebben 

bezocht 

 

 

Daarnaast is te zien dat er grote seizoensverschillen zijn. Lisse met de Keukenhof is in april de meest 

populaire bestemming in de regio voor buitenlanders die in Amsterdam verblijven. Zaandam, Muiden, 

Waterland, Haarlem, Almere en Lelystad kennen een redelijk vergelijkbaar verloop. Zandvoort wordt 

vanaf mei populair, Volendam piekt pas echt in de zomer als de vakanties van de Spanjaarden en 

Italianen beginnen: zij vormen de grootste groep bezoekers die vanuit Amsterdam naar Volendam trekt 

en we op basis van de telefoondata kunnen meten. Verder zien we dat Zandvoort populairder is onder 

bezoekers van Amsterdam dan het centrum van Haarlem.  
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Figuur 4.3 Buitenlandse toeristen in Amsterdam naar bestemmingen in de regio. Bezoekers waarvan 

gemeten kan worden dat ze Amsterdam én een ander gebied zijn geweest* 

 
*Let op: absolute aantallen komen niet overeen met daadwerkelijke aantallen bezoekers. Hierboven zijn alleen 

de telefoons weergegeven, waarvan vastgesteld kon worden dat ze in Amsterdam hebben overnacht én op de-

zelfde dag een bestemming  buiten de stad hebben bezocht. Door een beperkt gebruik van de telefoon door 

buitenlandse bezoekers, kan dit niet voor iedere buitenlandse bezoeker nauwkeurig worden vastgesteld. Alleen 

verhoudingen tussen bestemmingen en maanden kunnen geïnterpreteerd worden. Voor gemeenten waarin we 

het belangrijkste toeristische Mezurogebied hebben kunnen identificeren, hebben we alleen dit gebied weerge-

geven. Dat lukte niet voor Almere en Lelystad: deze bestaan daardoor uit meerdere Mezurogebieden. Een be-

zoeker die twee Mezurogebieden binnen deze gemeenten heeft bezocht, kan daardoor twee keer worden mee-

genomen (indien deze in beide gebieden zijn telefoon heeft gebruikt). Zouden we voor Haarlem, heel Haarlem 

(4 gebieden)  i.p.v. alleen het centrum meenemen, zou het gemeten aantal bezoekers een factor 3 hoger liggen 

(waarvan een deel dus een dubbeltelling betreft).  

 

De  bestemmingen in de regio trekken ook verschillende groepen aan. Hieronder geven we een over-

zicht hoe de aandelen verdeeld zijn over de top 10 gemeten herkomsten van bezoekers van Amster-

dam. Let op: ook hiervoor geldt dat we niet in staat zijn iedere herkomst even goed te meten. Het geeft 

wel goed aan hoe verschillende gebieden ten opzichte van elkaar scoren. Volendam, Lisse, Zaandam 

en Waterland worden door een gemêleerder publiek bezocht dan Haarlem, Almere, Muiden en Zand-

voort.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Zaandam Lisse Haarlem
Centrum

Zandvoort Volendam Broek in
Waterland
en Marken

Muiden Almere Lelystad

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September



 

Pilot bezoekersstromen Amsterdam – Zandvoort – Eindrapport 72 

Figuur 4.4 Overzicht populariteit bestemmingen naar nationaliteit 

 

 

4.1.2 Relatie toeristische locaties in de regio 

Uit het Bezoekersonderzoek Metropoolregio Amsterdam (BOMA) blijkt dat er een sterke relatie is tus-

sen bezoek aan Haarlem en Zandvoort en tussen bezoek aan Volendam (en omgeving) en de Zaan-

streek. Ook bezoek aan de Zaanstreek en de Bollenstreek kent een redelijk sterke relatie. Muiderslot 

en omgeving en Flevoland hebben geen sterke relatie met deze gebieden. In de onderstaande analyse 

toetsen we deze bevindingen en gaan we dieper in op deze relaties. 
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Figuur 4.5 Relaties tussen gebieden volgen BOMA 

 

 

Omdat buitenlandse toeristen slechts één dag gevolgd kunnen worden, kan niet uit de data worden 

gehaald of een toerist die op maandag de Bollenstreek heeft bezocht, op dinsdag ook de Zaanstreek 

bezoekt. Relaties zijn daarom op een andere wijze bepaald. Bekeken is wat de aantrekkelijkheid is 

van de verschillende gebieden voor toeristen die in Amsterdam overnachten, gecategoriseerd op na-

tionaliteit. Bijvoorbeeld: per 1000 gemeten overnachtingen van Chinezen in Amsterdam zien we 25 

bezoeken aan de Bollenstreek (Lisse), 50 aan de Zaanstreek (Zaandam) en 0 aan Haarlem. Chinezen 

zijn dus geïnteresseerd in de Bollenstreek en de Zaanstreek, maar niet in Haarlem. Dit bekijken we 

voor alle nationaliteiten en zo bepalen we of er een statistisch significant verband is tussen groepen 

toeristen die gebied A en gebied B bezoeken.  
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Hieruit blijkt: 

 Groepen die geïnteresseerd zijn in de Zaanstreek, zijn ook sterk geïnteresseerd in Volendam en 

de Bollenstreek. De relatie tussen de Zaanstreek en de Bollenstreek is sterker dan tussen Volen-

dam en de Zaanstreek. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat de Bollenstreek maar een hele 

korte periode (april tot half mei) populair is: in de maand april komen er meer bezoekers naar de 

Bollenstreek dan in de rest van het jaar bij elkaar opgeteld.  

 Er is daarnaast een statistisch significante relatie tussen Volendam en de Bollenstreek, maar 

deze is wel veel zwakker dan de relatie van deze gebieden met de Zaanstreek. Dus bezoekers 

van Volendam zijn meer geïnteresseerd in de Zaanstreek dan in de Bollenstreek, en bezoekers 

van de Bollenstreek zijn meer geïnteresseerd in de Zaanstreek dan in Volendam.  

 De andere gebieden rond Volendam, de ‘Smalltown Harbours’ Monnickendam, Edam en Broek 

in Waterland (incl. Marken), hebben geen sterke relatie met de Zaanstreek of met de Bollen-

streek. Wél met elkaar: dus bezoekers van Volendam, zijn vaker geneigd meer van de directe 

omgeving te zien (of het ligt anders: bezoekers van de omgeving Volendam, brengen ook een  

bezoekje aan Volendam zelf). Bezoekers van Monnickendam, Edam en Broek in Waterland zijn 

dus duidelijk andere groepen toeristen dan de bezoekers van de Zaanstreek en de Bollenstreek. 

Dit blijkt ook uit het feit dat bezoekers van Broek in Waterland (incl. Marken) een sterke relatie 

hebben met het centrum van Haarlem.   

 Haarlem heeft daarnaast een duidelijke relatie met Zandvoort. Zandvoort en Haarlem lijken ook 

gerelateerd te zijn met Muiden. Deels kan dit te maken hebben met files op de A1, Muiden heeft 

namelijk ook een relatie met Almere. Bovendien komen toeristen uit Scandinavië, Oostenrijk, 

Zwitserland en Duitsland relatief veel voor in zowel Muiden als Zandvoort en Haarlem: dit kan 

dus te maken hebben met file-vorming. Aan de andere kant geldt ook dat inwoners van de VS 

relatief vaak Muiden, Haarlem en Zandvoort bezoeken. Dus mogelijk zit er een relatie tussen de 

interesses van de bezoekers van deze gebieden.  

 Almere heeft behalve met Muiden een relatie met Haarlem. Het lijkt erop dat buitenlandse Na-

tionaliteiten die goed vertegenwoordigd zijn in Haarlem ook vaker voorkomen in Almere. An-

dersom is dat niet het geval: bezoekersgroepen die Almere bezoeken, zijn niet in grotere getale 

aanwezig in Haarlem. Daarnaast hebben Lelystad en Almere een sterke relatie. Lelystad heeft 

geen relatie met de andere gebieden rond Amsterdam waar het gaat om Buitenlandse toeristen 

die in Amsterdam overnachten.  

 

Daarmee resulteert het onderstaande bijgestelde overzicht op basis van de telefoondata. De weerge-

geven relaties correleren niet alleen, maar zijn ook statistisch significant.  
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Figuur 4.6 Relaties tussen toeristische bestemmingen in de regio (kleur gebied geeft sterkte relatie 

met Amsterdam weer) 

 

 

Het bovenstaande beeld geeft een eerste indicatie van gebieden die vermoedelijk bij dezelfde groepen 

toeristen in de smaak vallen. Om hier meer zekerheid over te krijgen is het van belang buitenlandse 

toeristen voor een langere periode dan 24 uur te kunnen volgen. Alleen dan kan worden bepaald of 

het ook dezelfde toeristen zijn die meerdere gebieden bezoeken, of dat het andere toeristen zijn die 

toevallig dezelfde nationaliteit hebben.  

 

4.2 Wat is de relatie voor binnenlands bezoek tussen Amsterdam en Zandvoort? 

In deze paragraaf zoomen we in op de bezoekers die zowel Amsterdam als Zandvoort bezoeken (maar 

geen inwoner zijn van deze gemeenten).  

 

Allereerst bekijken we waar de mensen wonen die op één dag Amsterdam en Zandvoort hebben be-

zocht. Dit zijn unieke aantallen personen. Zij hebben dus één of meerdere keren per maand beide 

gemeenten op één en dezelfde dag bezocht. De inwoners van direct aangrenzende gemeenten Sant-

poort, Bloemendaal, Noordwijk en Haarlem zijn niet meegenomen. Bijna iedereen die werkt in Amster-

dam en wel eens op een doordeweekse dag Zandvoort bezoekt, zou immers onder deze categorie 

vallen. Dit zien we ook terug in het feit dat Velsen hoog scoort. Daarnaast zien we dat vooral de ge-

meenten waaruit veel mensen werken in Amsterdam, zoals Almere, Purmerend, Utrecht en Zaanstad 

hoog scoren. In mei en augustus zijn er 1.900 inwoners uit Almere die één of meerdere keren een 
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bezoek aan Amsterdam en Zandvoort combineren. Er is dus een behoorlijke groep die na het werk nog 

even naar Zandvoort gaat bij mooi weer of een dagje winkelen in Amsterdam combineert met een 

bezoekje aan het strand. Doordat de daggemiddelden vrij laag zijn (enkele tientallen per woonplaats), 

is er nog geen betrouwbaar beeld geschetst van het onderscheid tussen werkdagen en weekendda-

gen.  

 

Tabel 4.1 Aantal inwoners dat in minimaal één keer Amsterdam en Zandvoort op dezelfde dag heeft 

bezocht in de betreffende maand. 

Woonplaats Februari Mei Augustus 

Velsen  1.100   2.700   3.000  

Almere  600   1.900   1.900  

Purmerend  700   1.800   1.600  

Utrecht  200   1.200   1.900  

Zaanstad  200   1.400   1.200  

Beverwijk  600   1.200   800  

Haarlemmermeer  400   900   1.000  

Heemskerk  500   900   800  

's-Gravenhage  -     1.100   900  

Alkmaar  300   700   800  

Aalsmeer  200   700   700  

Hilversum  100   600   800  

Rotterdam  -     700   800  

Castricum  200   500   700  

Uithoorn  200   500   600  

Overig  1.600   6.700   12.400  

 

In totaal worden er in februari 22.000, in mei circa 49.000 en in augustus 60.000 bezoeken gebracht 

aan Zandvoort door mensen die ook in Amsterdam zijn geweest op dezelfde dag. Dit is inclusief bezoek 

door inwoners uit de direct omliggende gemeenten, zoals Haarlem en Amstelveen. Exclusief deze ge-

meenten blijft daar circa 65 procent van over. Dat betekent dat de bezoekers uit Tabel 4.1 in februari 

gemiddeld 2 keer een bezoek aan Amsterdam en Zandvoort hebben gecombineerd en dit 1,5 keer 

hebben gedaan in de maanden mei en augustus.  

 

Daarnaast is ook in beeld gebracht welke bestemmingen nog meer worden bezocht door mensen die 

zowel Amsterdam als Zandvoort op één dag bezoeken (exclusief het eigen woon-mezurogebied). De 

Haarlemmermeer staat daarbij op nummer 1. Schiphol is daarbij een belangrijk, maar niet het belang-

rijkste gebied. De nummer 1 positie komt vooral doordat Haarlemmermeer een grote gemeente is, 

waardoor de kans groot is dat een inwoner van Nieuw-Vennep die Zandvoort en Amsterdam bezoekt, 

ook nog in Hoofddorp komt, of dat onderweg een lange file is geweest waardoor iemand als bezoeker 

van een gebied in de Haarlemmermeer is toegerekend. Dit zien we ook in gemeenten als Utrecht en 
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Den Haag: iemand die in Utrecht-Oost woont, maar naast Amsterdam en Zandvoort ook Utrecht cen-

trum bezoekt, heeft ook een bezoek aan Utrecht gebracht (Utrecht centrum is immers niet het woon-

gebied).   

 

Haarlem en de omliggende kustgemeenten Bloemendaal en Velsen staan ook hoog op de lijst. Opval-

lend is dat de route richting het Noorden, Zandvoort-Bloemendaal- Velsen, populairder is dan de route 

richting het zuiden naar Noordwijk. De vele fietsroutes door het Kennemerduingebied kunnen hier een 

verklaring voor zijn. Velsen is in mei populairder dan in augustus, Bloemendaal is juist in augustus 

populairder dan in mei als gecombineerd bezoek met Zandvoort.  

 

Tabel 4.2 Gemiddeld aantal bezoeken per dag aan andere gebieden door bezoekers die zowel Am-

sterdam als Zandvoort bezoeken 

Overige bestemming Februari Mei Augustus Gemiddeld 

Haarlemmermeer 143 261 271 227 

Haarlem 140 228 250 208 

Velsen 108 232 201 182 

Bloemendaal 59 102 168 111 

Zaanstad 51 150 120 108 

's-Gravenhage 12 61 174 84 

Utrecht 34 57 71 55 

Beverwijk 32 65 61 53 

Amstelveen 30 51 72 52 

Castricum 24 53 71 50 

Alkmaar 25 44 44 38 

Heemskerk 18 35 54 36 

Noordwijk 6 28 70 35 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 17 41 37 32 

Almere 9 45 35 30 

Overig 218 624 671 510 

 

 

 

 

 


