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Geachte heer Voorn, beste Hans,
Onderstaand een toelichting op de aanpaingen in de tudie ‘Bezoekertelling Oortjepad en Kameryck’ 2014R-065/1028 d.d. 21-11-2014. De toelichting is gemaakt op basis van de nieuwe gegevens van Telwerk. 
Opmerkingendagrecreatie.
 In de studie staan op pagina 11 de meerjaren-ontwikkelingen vermeld van de verschillende vormen
van dagrecreatie. Hier doen wij geen uitspraak over het aandeel of belang van dagrecreatie, enkel
over de ontwikkeling van activiteiten die van belang zijn voor Kameryck en die vanaf 1995 een
negatieve trend laten zien. Die ontwikkeling is van belang in verband met de verwachte groei of
afname in bezoekers. Voor de volledigheid: de activiteiten “Zonnen zwemmen picknicken dag
kamperen e.d.” en “andelen” “Fieten” “Trimmen hardlopen fitne e.d. en overig” vormen
cumulatief de voornaamste groep aan dagtochten in aantallen. Bron voor deze analyse is het CBS
rapport ‘Toerime en Recreatie in Cijfers 2013’ waarin het onderzoek uit 2006 wordt genoemd (Bron:
Onderzoek dagrecreatie ’95 ’01 ’06 (ODR)). Er is nog geen update van deze studie beschikbaar.
 In de studie Toerisme 2014 vanuit het CBS wordt eveneens gesproken over dagrecreatie. Er wordt een
andere bron gebruikt; CVTO 2012-13 van NBTC-NIPO. De indeling in activiteiten is hier anders en voor
zover bekend verschilt de definitie van recreatie-activiteiten (CVTO) van die van Dagtochten
(ODR). Daarbij wordt een totaal van 908 mln. activiteiten genoemd op het gebied van buitenrecreatie
in 2012-2013. Dit is een zeer lichte groei van 0,6% vanaf 2008 met circa 903 mln. bezoeken, als gevolg
van bevolkingsgroei (+2,3%). Dit is hiermee de belangrijkste vorm van recreatie. Er zijn geen gegevens
inzake de meerjarige ontwikkeling vermeld.
Deelbezoekersmetauto
 Er zijn diverse opmerkingen geplaatst inzake het aandeel bezoekers dat met de auto komt. Zoals
vermeld in de studie op pagina 13 komt uit het onderzoek een aandeel van 81% (bezoekers dat met de
auto komt) naar voren. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de studie Grontmij (77%).
 Tevens staat een toelichting vermeld inzake de afwijking met o.a. CROW publicaties. Belangrijk bij
deze studie is het inzoomen op de specifieke ligging en faciliteiten van dit recreatiegebied waardoor
afgeweken wordt van het landelijke beeld. Net als bij andere landelijke cijfers en gemiddelden geldt
dat de situaties per locatie of bedrijf sterk verschillen.
Autobezetting
 De gemiddelde autobezetting i vatgeteld op bai van het aantal getelde auto’ en aanwezige
personen over alle telmomenten. Naar onze mening levert dit het meest reële beeld op.
o Er is sprake van een mix van gebruikers die uiteindelijk dit gemiddelde oplevert; de
kinderboerderijbezoeker zal een hoger gemiddeld aantal personen per auto tellen dan de
bezoeker aan het recreatieterrein (bijvoorbeeld voor vissen of wandelen). De bezoekers aan
Kameryck horeca en golf laten een relatief laag gemiddeld aantal personen per auto zien,
vanwege de mix van zakelijk en leisure gebruik. Zakelijk gebruik kent daarbij een lager aantal
inzittenden dan leisure.

o
o

De invloed van Kameryck in het geheel (totaal aantal bezoekers) is daarbij aanzienlijk (circa
50%). Tevens kent Kameryck een fors aandeel zakelijke gebruikers.
In de metingen hebben wij de personeelsleden apart geteld; de voertuigen van
personeelsleden niet (niet als zodanig herkenbaar). Hiervoor dienen wij een additionele
correctie toe te passen op het gemiddeld aantal inzittenden per voertuig. Deze dient naar
boven te worden bijgesteld tot 1,7 personen per auto (afgerond). Gevolg hiervan is dat de
bandbreedte bezoekersaantallen omhoog zal worden bijgesteld.

Correctieoptelslangen
 Wij houden reeds rekening met een correctiefactor van 5% (negatief) op het aantal waargenomen
auto’ via de tellangen en het feitelijk aantal unieke voertuigen. Dit heeft te maken met een gedeelte
voertuigen dat zich verplaatst tussen de parkeerplaatsen alvorens te parkeren en functionele
vervoersmiddelen vanuit Kameryck die de telslangen passeren. Dit is een inschatting op basis van
waarnemingen waarbij dit met regelmaat voorkomt.
NovemberendecemberupdateTelwerkenseizoenspatroon
 De cijfers van Telwerk over november en december zijn doorgerekend in de opgestelde modellen en
getoetst aan de verwachte aantallen bezoekers.
 De inschatting van de bezoekersaantallen bedraagt hiermee circa 12.000 in november. Dit ligt circa
15% boven de verwachting op basis van het seizoenspatroon. Dit valt te verklaren door het weer
waarbij november een zeer zachte, zonnige en droge maand is geweest (zie bijlage KNMI) met een
fors positief effect op de bezoekersaantallen van het recreatieterrein en Kameryck horeca (golf is een
e
buitensport). Negatief effect is te melden vanuit de sluiting Kinderboerderij vanaf de 15 .
 Voor december is het aantal bezoekers circa 8.500 en ligt hiermee onder het verwachte niveau van
circa 10.000 bezoekers. December was qua weer een reguliere maand met geen effect op de
bezoekers. De sluiting van de kinderboerderij (vrijwel hele maand) is hier als oorzaak te melden
(verwachte aantal bezoekers in de maand december is 2.000).
 Wij zien daarbij geen verdere aanleiding tot het aanpassen van het seizoenspatroon.
Aanpassingenbezoekersaantallen
Op basis van bovenstaande passen wij de inschatting van het aantal bezoekers aan met een totaal aantal
tussen de 136.000 en 152.000 op jaarbasis. Deze zijn volgens onderstaande tabel verdeeld over de faciliteiten.
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Bij vragen of opmerkingen ben ik uiteraard bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

Lennert Rietveld
Senior adviseur

