
Beleidsnota toerisme 2011 - 2015 
Vlissingen, stad aan zee … een zee aan beleving 

Gemeente Vlissingen 
 



Inhoudsopgave 
 
Hoofdstuk 1: Inleiding         03 
1.1    Doelstelling         03 
1.2     Positionering         04 
1.3  Proces          05 
1.4  Leeswijzer         05 
Hoofdstuk 2:  Visie toerisme         06 
2.1    Toerisme, motor van de stadseconomie      06 
2.2     Cultuur- Historie en Festivalstad      06 
2.3  Vlissingen, stad aan zee       06 
2.4  Het Walcherse product        07 
2.5  Beleef de zee vanuit je bed       07 
2.6  Maritieme beleving        07 
Hoofdstuk 3:  Stand van zaken        08 
3.1      Provinciaal beleid        08 
3.2  Inventarisatie toeristische infrastructuur      08 
3.3  De toerist          16 
3.4  Trends           17 
3.5  Toerisme uitgedrukt in cijfers       18 
Hoofdstuk 4 Nieuw toeristisch beleid       20 
4.1 Inleiding         20 
4.2  Thema 1: Verbindingen        21 
4.3  Thema 2: Verblijf        22 
4.4  Thema 3: Vermaak         24 
4.5  Thema 4: Cultuur / historie       25 
4.6  Thema 5: Stranden en ontspanning      26 
4.7  Thema 6: Water als kans       27 
4.8  Thema 7: Evenementen       29 
4.9  Thema 8: Natuur        30 
Hoofdstuk 5 Financieel kader        31 
Hoofdstuk 6 Uitvoeringsprogramma       32 
 
Literatuurlijst           33 
Bijlagen           34 
 

 2



 3

1. INLEIDING 
 
Vlissingen, stad aan zee. Een stad waar toeristen iedere zomer genieten van de sfeer en de 
indrukwekkende scheepsvaart langs de Boulevards. Flaneren, winkelen, zonnebaden, het kan 
allemaal in Vlissingen. Heeft de Gemeente dan genoeg in handen om rustig achterover te gaan zitten, 
het antwoord is nee! De consument is kritisch en eist veel. Ook op dagen dat de zon niet schijnt.  
 
Maritiem, ongepolijst en kleurrijk zijn de thema’s van VlissingenTPF

1
FPT. Deze thema’s komt terug in bijna 

alle nieuwe ontwikkelingen. Vlissingen heeft een unieke ligging, namelijk aan het begin (of einde) van 
de A58, het begin van het spoornetwerk en als verbinding van het fietsvoetveer. Daarnaast is 
Vlissingen ook gelegen in een Nationaal Landschap. Vlissingen heeft een breed aanbod aan 
hoogwaardige verblijfsaccommodaties, gelegen direct of op korte afstand van zee. De maritieme 
(cultuur-) historie van Vlissingen is terug te vinden in de openbare ruimte, culturele attracties en 
karakteristieke maritieme bedrijvigheid. Daarnaast biedt Vlissingen een breed aanbod van attracties 
en bezienswaardigheden, welke zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen aantrekt. Het unieke maritiem 
toeristisch product, komt terug in vele facetten van de gemeente. Het maritieme toeristische product 
wordt door de Gemeente, in samenwerking met de markt, verder ontwikkeld om de toerist een unieke 
maritieme belevenis te kunnen aanbieden. 
 

 
 
1.1 Doelstelling  
De Gemeente Vlissingen beoogt de gemeente aantrekkelijker te maken voor bezoekers en inwoners, 
met als doel een langere verblijfsduur en herhaalbezoek. Aandacht voor de belevingswaarde van de 
gemeente voor bezoekers is daarbij nodig. Ook de opkomst van het “thema-toerisme” is een 
ontwikkeling die bijdraagt aan de versterking van de aantrekkelijkheid van de gemeente. Maritiem, 
kleurrijk en ongepolijst zijn voor Vlissingen de thema’s.  
 
Om haar toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten heeft de Gemeente voor de komende 
beleidsperiode onderstaande hoofddoelen.  
• Het ontwikkelen van een hoogwaardig en concurrerend toeristisch aanbod in gemeente Vlissingen; 
• Het stimuleren van initiatieven voor verblijfs- en dagtoerisme in gemeente Vlissingen; 
• Het stimuleren van een verlenging van het toeristisch seizoen; 
• Het stimuleren van initiatieven voor watersport, dagvaarten en (rivier-) cruises in gemeente 

Vlissingen. 
 
Deze hoofddoelen worden in deze nota verder uitgewerkt tot beleidskeuzes voor de periode 2011 – 
2015. De beleidskeuzes worden vervolgens vertaald in een uitvoeringsprogramma. Deze nota biedt 
een toetsingskader voor toeristische initiatieven. 
 
                                                 
TP

1
PT Wanneer er geschreven wordt over “Vlissingen”, dan worden de plaatsen Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem bedoeld 



1.2 Positionering  
De toeristische en recreatieve sector kenmerkt zich door een sterke rol vanuit het bedrijfsleven. De 
Gemeente speelt op het gebied van toerisme en recreatie vooral een stimulerende en faciliterende rol. 
Vernieuwing van het toeristisch aanbod ligt in de eerste plaats binnen de mogelijkheden van de 
marktpartijen. De Gemeente ondersteunt en adviseert initiatiefnemers bij het komen tot nieuwe 
producten. Deze toeristische nota is in eerste instantie kaderstellend voor de inspanningen van de 
Gemeente en richtinggevend voor de ontwikkeling van het toeristisch recreatief product van de 
gemeente.  
 
Andere taken die bij de faciliterende rol van de Gemeente horen zijn promotie van de gemeente, 
onderhoud openbare ruimte (schoon, heel en veilig), toeristische bewegwijzering, schoon houden en 
bewaking van de stranden. De Gemeente ondersteunt het VVV en de Stichting Vlissingen Promotie 
(SVP), welke een verbindende partij zijn tussen de Gemeente en ondernemers. De Gemeente 
stimuleert verschillende toeristische initiatieven door het mede-faciliteren van een multifunctionele 
cruisekade, herinrichting boulevards en het maken van een kwaliteitsslag in de binnenstad. Deze 
grote investeringen in de openbare ruimte komen ten goede aan de inwoners van de gemeente en de 
toerist.  
 
De communicatie van het toeristische product van Gemeente Vlissingen vindt plaats via citymarketing. 
De Gemeente heeft samen met inwoners en ondernemers het DNA boek voor gemeente Vlissingen 
opgesteld, waarin gemeente Vlissingen zich gaat promoten vanuit haar identiteit. Het DNA-boek zorgt 
in fotobeelden, kleuren, sferen en teksten voor een ‘Vlissingen-gevoel’. Vlissingse ondernemers, 
organisaties en de Gemeente zelf kunnen voor de city- en gebiedsmarketing aan de slag met dit 
inspiratieboek. Voor de toeristische promotie van de gemeente vinden wij het belangrijk dat gebruik 
wordt gemaakt van het DNA-boek Vlissingen. Hoe meer mensen Vlissingen op deze manier gaan 
promoten, hoe meer slagkracht gemeente Vlissingen krijgt. Door allemaal een stukje van de identiteit 
van Vlissingen te laten zien, kunnen we anderen de kwaliteiten van Vlissingen laten ontdekken. In 
figuur 1 is de huidige rolverdeling schematisch weergegeven.  
 
Figuur 1: Huidige rolverdeling partijen in de toeristische sector2  

Gemeente Vlissingen 
Rol:   - Ruimtelijk en planologisch faciliteren van initiatieven  

- Citymarketing 
Financieel:  - Ondersteunen VVV en SVP 

- Investeren in openbare ruimte 

Marktpartijen: Verblijf en vermaak 
Rol: Investeren en realiseren van plannen 

Toeristen en bewoners 
Rol: Verblijven in accommodaties en bezoeken binnenstad, stranden en attracties 

€

Faciliteren, citymarketen 
en investeren  

Stichting Vlissingen Promotie (SVP) 
Rol (tot 2012): Promotie gemeente Vlissingen 

VVV 
Rol: Gastheerschap 

€ €

 
                                                 
2 Na 2012 is de promotionele rol niet belegd. Onderzocht wordt of (een deel van de) promotie elders kan worden ondergebracht  

 4



1.3  Proces 
In 2002 is de Strategische Visie Toeristische Gemeente Vlissingen vastgesteld door de 
gemeenteraad. Deze visie gaf richting aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in Vlissingen. Met 
onderliggende nieuwe toeristische nota willen we voortbouwen op dit bestaande beleid, maar vooral 
ook inspelen op huidige trends en ontwikkelingen in de toeristische sector en nieuwe kansen voor 
Vlissingen.  
 
In het coalitieakkoord 2010-2014 wordt toerisme als een van de belangrijkste pijlers voor de economie 
en werkgelegenheid genoemd. Als speerpunten in het coalitieakkoord worden genoemd het creëren 
van een hoogwaardig én concurrerend toeristisch aanbod, de ontwikkeling van een moderne 
jachthaven, het stimuleren van verblijfs- en dagtoerisme en het verbeteren van de verbinding tussen 
de boulevards en de binnenstad. In het akkoord wordt ingezet op het verbinden en verknopen van 
diverse beleidsvelden. In deze nota worden daarom ook verbindingen gelegd met citymarketing, de 
structuurvisie, het cultuurbeleid, het (water)sportbeleid, de maritieme visie (vaststelling gepland in 
2011), het centrummanagement en de visie op de boulevards.  
 
Daarnaast wordt in de samenwerkingsvisie 2010 - 2020 Middelburg – Vlissingen gesproken over het 
versterken van de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties en vermaak in beide gemeenten. Ook 
worden afspraken gemaakt over afstemming van het programma en type van evenementen.  
 
Het strandbeleid maakt onderdeel uit van deze nota toerisme. Tot nu toe waren er twee aparte 
beleidsnota’s: de Strategische Visie Toeristische Stad Vlissingen en de Beleidsnota Stranden 2006 -
2007. We kiezen er voor om nu te gaan werken met één beleidsnota, waarin het strandbeleid een 
plaats krijgt. De nota toerisme is een uitwerking van de ambities voor toerisme uit het coalitieakkoord. 
Deze ambities zijn aangevuld met informatie uit twee bijeenkomsten (zogenaamde ‘diner pensants’) 
met sleutelfiguren uit het werkveld, in het kader van de actualisatie van de Stadskoers en het 
opstellen van de structuurvisie (2009). 
 
1.4 Leeswijzer 
De toeristische nota is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt de visie van de 
Gemeente Vlissingen beschreven. Na deze visie wordt in hoofdstuk drie de stand van zaken van het 
huidige toeristische product gegeven. Na de analyse wordt een aantal belangrijke conclusies 
getrokken. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier het nieuwe toeristisch beleid themagewijs uitgewerkt. In 
hoofdstuk vijf staat het bijbehorende financiële kader. Afsluitend wordt in hoofdstuk zes het 
uitvoeringsprogramma gepresenteerd, waarin voor alle opgenomen acties de trekker, betrokken 
partijen en periode worden genoemd. 
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2. VISIE TOERISME 
 
2.1 Toerisme, motor van de locale economie  
Toerisme is voor Zeeland en voor Vlissingen van grote economische waarde. De toeristische sector is 
belangrijk voor de werkgelegenheid, het cultuuraanbod, de detailhandel, de horeca en voor het 
voorzieningenniveau voor onze inwoners. De toeristische sector heeft het op dit moment moeilijk. 
Door de economische crisis en de concurrentie van goedkope buitenlandse bestemmingen, is het 
steeds lastiger om een volle bezetting in het zomer-, voor- en naseizoen te halen. Daar komt bij dat 
het aanbod in Zeeland op onderdelen verouderd is en niet meer aansluit bij de wensen van de 
consument. Zon, zee en strand is al lang niet meer genoeg. Versterking van de toeristische 
aantrekkelijkheid van de gemeente is belangrijk voor veel andere beleidsterreinen. Dit vraagt integrale 
beleidsontwikkeling en leidt ook tot actiepunten op andere beleidsterreinen. Daarnaast is een 
verschuiving merkbaar van een korte piek in de periode van de zomervakantie (juli – augustus) naar 
een langere periode met een verhoogd bezoekersaantal tussen maart en oktober, waar de maanden 
juli en augustus natuurlijk nog steeds de drukste maanden zijn. Buiten de maanden juli en augustus 
betreft het vooral dagjesmensen. Gemeente Vlissingen stelt zich dan ook als doel om het 
bezoekersaantal buiten de maanden juli en augustus te verhogen, zodat het toeristische hoogseizoen 
verlengd wordt.  
 
“Vlissingen heeft goud in handen, maar weet ze dat zelf wel?” Vlissingen heeft een unieke ligging aan 
de Westerschelde met de beroemde boulevards, een absolute trekpleister voor toeristen en inwoners. 
Vlissingen heeft een goede combinatie van stad en strand op loopafstand van elkaar. De toerist die 
alleen maar op het strand wil liggen, bestaat nauwelijks meer. De toerist wil naast het strand, ook 
actief zijn en beleven. Vlissingen heeft alles in huis, nu onszelf en de rest van de wereld hiervan nog 
overtuigen. Vlissingen kan het zich niet veroorloven om stil te staan en te denken dat de toerist wel 
naar de Boulevards en de stranden blijft komen. We moeten op zoek gaan naar die product-
marktcombinaties die Vlissingen tot een absolute “place to be” voor de toerist maken. Een goede 
koppeling tussen citymarketing en toeristische promotie van de gemeente Vlissingen is daarbij nodig.  
 
2.2 Cultuur-, historie- en festivalstad 
Cultuur en toerisme zijn sectoren die elkaar in Vlissingen versterken. Cultuur draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van de stad, zowel voor inwoners als toeristen. Vlissingen staat bekend als 
kunststad met veel kunst in de openbare ruimte. Zowel in het cultuurbeleid als het toeristisch beleid, 
willen we Vlissingen typeren met de kenmerken “maritiem, kleurrijk en ongepolijst”. In Vlissingen is 
een groot aantal culturele bezienswaardigheden, zoals het landfront, molens, het MuZEEum en de 
kazematten. Daarnaast maakt gemeente Vlissingen deel uit van het nationaal landschap Walcheren, 
waardoor er zeer aantrekkelijke locaties zijn in de natuur.  
 
Mede door de aanwezigheid van veel toeristen in Zeeland, is er voldoende publiek voor grote regio-
overstijgende evenementen en festivals. In het cultuurbeleid is vastgesteld dat Vlissingen ernaar 
streeft om de festivalstad van Zeeland te zijn. Dit is een voorbeeld van een beleidskeuze die ook voor 
de toeristische aantrekkelijkheid van de stad van grote invloed is. Festivals, zoals het 
Bevrijdingsfestival, Onderstroom, Film by the Sea en Vlissingen Maritiem, zijn echte publiekstrekkers 
die extra toeristen naar de gemeente Vlissingen halen. Cultuur en toerisme versterken dus elkaar en 
zijn goed voor het verblijfs- en dagtoerisme binnen de gemeente  
 
2.3 Vlissingen, stad aan zee  
Veel Europese steden leggen in de zomer een strand aan midden in de stad. Er valt veel te beleven 
en het zorgt voor een unieke sfeer. En Vlissingen? Wij hebben het hele jaar door een strand midden in 
de stad. Vlissingen heeft daarmee een uniek aanbod. De stranden van Vlissingen zijn schoon en 
veilig. Enkele stranden mogen daarom ook het predicaat ‘blauwe vlag’, een internationaal 
kwaliteitskenmerk, dragen. En daar zijn we trots op! De komende jaren streven wij er naar om de 
belevingswaarde en attractiewaarde van de boulevards en het Badstrand naar een hoger niveau te 
tillen. Ook de overgang tussen de boulevard en de binnenstad is een belangrijk aandachtspunt. De 
boulevards zijn een mooi fiets- en wandelgebied, maar door de hoge bebouwing op de boulevard is er 
een scheiding met de binnenstad. De Gemeente Vlissingen streeft een betere verbinding tussen de 
boulevards en de binnenstad na. 
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2.4  Het Walcherse product 
Wanneer de toerist op vakantie gaat naar Walcheren, dan is de aanwezigheid van gemeentengrenzen 
voor de toerist niet interessant. Op Walcheren zijn drie gemeenten; Middelburg, Veere en Vlissingen, 
welke ieder hun unieke kwaliteiten hebben. Middelburg is een historische winkelstad en de Gemeente 
Veere is de meest landelijke Gemeente met veel ruimte voor campings, minicampings en 
vakantiewoningen. Gemeente Vlissingen wil zich specialiseren in zijn eigen kracht, namelijk de 
maritieme beleving. Deze moet terug te vinden zijn in het aanbod van maritieme 
verblijfsaccommodaties, attracties en bezienswaardigheden. Hiermee richt de Gemeente Vlissingen 
zich op een aanvullend segment voor verblijfsaccommodaties in de regio Walcheren. Toeristen die 
niet overnachten in Vlissingen, moeten voor dagactiviteiten naar Vlissingen worden getrokken. De vele 
maritieme bezienswaardigheden en attracties moeten de toerist hier toe verleiden. 
 
2.5 Beleef de zee vanuit je bed 
Vlissingen biedt unieke mogelijkheden om te overnachten aan zee. Er zijn een groot aantal hotels 
gelegen aan de boulevards, waardoor je vanuit je kamer de zee kan zien, horen en ruiken. Ook vanuit 
de jachthaven en slaapstrandhuisjes kan deze unieke ervaring worden opgedaan. Vlissingen heeft de 
ambitie om de capaciteit van deze maritieme verblijfsmogelijkheden verder uit te breiden. Dit kan 
zowel middels de uitbreiding van bestaande maritieme accommodaties en de ontwikkeling van nieuwe 
overnachtingsmogelijkheden aan de kust. 
 
2.6 Maritieme beleving  
Gelegen aan de monding Westerschelde is Vlissingen altijd een havenstad geweest met veel 
scheepsbewegingen. Tegenwoordig is dit aantal gegroeid tot meer dan 50.000 scheepsbewegingen 
per jaar. Veel van deze schepen varen vlak langs de boulevards, wat Vlissingen een unieke maritieme 
beleving geeft. Ook zijn er in Vlissingen verschillende toonaangevende bedrijven gevestigd, actief in 
de maritieme sector, bijvoorbeeld: Damen, Amels, de Koninklijke marine en de vismijn. Gemeente 
Vlissingen heeft de ambitie om binnen het toeristisch product meer maritieme activiteiten aan te (laten) 
bieden, die ook passen binnen het imago van de gemeente.  
 
 

Vlissingen, stad aan zee … een zee aan beleving 
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3. STAND VAN ZAKEN 
Dit hoofdstuk beschrijft de huidige toeristische infrastructuur (2011) in Vlissingen. De infrastructuur 
geeft een beeld van de aanbodkant. Ook wordt er op basis van beschikbare cijfers een beeld van de 
vraagkant gegeven.  
 
3.1  Provinciaal beleid 
In de gebiedsagenda Zeeland, opgesteld door de provincie worden drie opgaven gepresenteerd welke 
betrekking hebben op het thema ‘recreatie, toerisme en cultuur’:  
1. Kwaliteitsverbetering kustrecreatie  
2. Verbreden toeristisch perspectief Zeeland  
3. Versterken van cultuurhistorische elementen.  
 
In de eerste opgave wordt vooral ingezet op kwaliteitsverbetering met betrekking tot de 
accommodaties voor recreanten en het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit. De combinatie 
kustversterking met recreatie- en natuurontwikkeling biedt kansen. Ook het gebruik van de kuststrook 
om het fietsklimaat te verbeteren is een aandachtspunt. In de tweede opgave wordt vooral ingezet op 
kwaliteitsverbetering en revitalisering binnen bestaande recreatiezones. Hier liggen kansen op het 
terrein van watersport, dagrecreatie en hotels. De fysieke uitbreiding van het aantal ligplaatsen in 
jachthavens is en de verbetering van de watersportinfrastructuur wordt specifiek genoemd als 
aandachtspunt. In de laatste opgave is vooral aandacht voor het versterken van de cultuurhistorische 
waarden in Zeeland, welke bepalend zijn voor de beleving van de regionale identiteit. De 
zeeweringen, havens en sluizen getuigen van de continue strijd tegen het water. Deze elementen 
zorgen samen met cultuurhistorische elementen voor de herkenbaarheid van de regio.  
 
Ook in het ‘Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012’ van de Provincie Zeeland wordt een aantal doelen 
gesteld met betrekking tot recreatie. Gemeente Vlissingen valt grotendeels onder de gebiedsprofielen 
‘stedelijk netwerk’ en ‘dagrecreatie’. Belangrijke aandachtspunten vanuit deze gebiedsprofielen zijn:  
• Kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijven: bevorderen van ondernemersinitiatieven voor 

kwaliteitsverbetering in de kustzone 
• Bevorderen van verblijfsrecreatieve voorzieningen die Zeeland uniek maken, vooral in het luxe 

segment 
• Bevorderen van ontwikkelingskansen en ontwikkelingsruimte voor bestaande en nieuwe 

dagattracties 
• Het bevorderen van en ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de watersport, met een 

versterking van de kwaliteit van de deltawateren.  
 

3.2    Inventarisatie toeristische infrastructuur 
De belangrijkste onderdelen van de toeristische infrastructuur zijn verblijf, vermaak, vervoer, 
toeristische dienstverlening & promotie en recreatiegebieden (waaronder stranden). In bijlage 1 is voor 
de twee grootste onderdelen van de infrastructuur (verblijf & vermaak) het Vlissingse aanbod 
weergegeven. In figuur 2 is een overzicht van stranden en attracties binnen de gemeente Vlissingen 
gepresenteerd. In de legenda worden ook, voor zover bekend, de bezoekersaantallen van 2008 
vermeld.  
 



Figuur 2: Stranden en attracties in gemeente Vlissingen 

 
 
1. Strand Westduin 
2. Duinstrand 
3. Nollestrand 
4. Badstrand / Boulevards 
5. Groene boulevard 
6. Strand Ritthem 
7. MuZEEum                                  (26.683) 
8. Reptielenzoo Iguana                  (35.000) 
9. Carrousel                                   (325.000) 
10. Het Arsenaal / Arsenaal theater (112.000) 
11. Bioscoop                     (290.000 
12. Speelcircus Bambini                  (76.648) 
13. Fort Rammekens                       (11.650) 
14. Standbeeld Michiel de Ruyter 
15. Kazematten 
16. St. Jacobskerk 
 
 

 
17. Windorgel 
18. Oranjemolen 
19. Zware Plaatwerkerij 
20. Timmerfabriek 
21. Machinefabriek 
22. Het winkelgebied 
23. Bellamypark 
24. Sauna 
25. Kanovijver 
26. Karolingenburcht 
27. Kunstenaarscentrum Watertoren IK 
28. Molen de Pere 
29. Historische Kerk Oost-Soubrg 
30. Ritthemse bos 
31. Nollebos 
 
 

Horeca en detailhandel zijn sectoren die ook sterk bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de 
gemeente voor toeristen. Wanneer de kwaliteit van de voorzieningen hoog zijn, draagt dit bij aan het 
imago van de gemeente.  
 
3.2.1 Verblijfsaccommodaties aan de kust 
Vlissingen heeft door haar unieke ligging een natuurlijke aantrekkingskracht op toeristen. Veel 
toeristen komen echter maar voor een dagje naar Vlissingen en slapen ergens anders in Zeeland. 
Aandachtspunten voor verblijf in Vlissingen zijn: de variatie in het aanbod en de kwaliteit van het 
aanbod. Vlissingen heeft een groot aantal verblijfaccommodaties gelegen direct aan de kust, zoals 
hotels en pensions aan de boulevards en ligplaatsen in de binnenhavens. Deze accommodaties 
bieden het comfort en de luxe waar vooral vraag naar is vanuit de groep 50 plussers. Voor gezinnen is 
er minder aanbod van geschikte verblijfsaccommodaties. Vaak gebruiken gezinnen campings in 
andere gemeenten als uitvalsbasis en brengen ze bezoeken aan de gemeente Vlissingen. Op 
Walcheren is er een groot aanbod van (mini-) campings. Vlissingen sluit op het aanbod van andere 
gemeenten op Walcheren aan met hotels en ligplaatsen. De capaciteit van deze hotels en het aantal 
ligplaatsen is echter nog beperkt. Daarnaast biedt Vlissingen verschillende minicampings, een 
stadscamping en is er in Ritthem een naturistencamping.  
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De toerist heeft vraag naar een hoge kwaliteit van accommodaties. Alles moet schoon en netjes zijn, 
maar ook modern en voorzien van de laatste “snufjes”, zoals internet, digitale tv, dvd, enzovoort. Zelfs 
de toerist die kampeert op het platteland, wil tegenwoordig graag voorzieningen op het gebied van 
mobiele telefonie en internet in de accommodatie hebben.  
 
3.2.2 Vermaak / Cultuur 
Vermaak gaat over attracties, uitgaan, recreatie en bezienswaardigheden in Vlissingen voor inwoners 
van de gemeente en toeristen. De belangrijkste attracties en bezienswaardigheden in de gemeente 
zijn reeds weergegeven in figuur 2. Het Carrousel, het Arsenaal en Cinecity zijn de grootste 
publiektrekkers. Vlissingen biedt een grote variatie aan attracties, zowel voor mooi als slecht weer. 
Opvallend is wel dat er weinig attracties of activiteiten op het water zijn.  

 
De Boulevards en de stranden hebben een grote aantrekkingskracht op inwoners en toeristen. In 
2011 worden de boulevards opnieuw ingericht, wat de kwaliteit verhoogt. Vlissingen heeft de unieke 
combinatie tussen stad en strand. De stad heeft veel pleinen, bezienswaardigheden en monumenten. 
Het standbeeld van Michiel de Ruyter, het Windorgel, de groene boulevard met de Oranjemolen, de 
Sint Jacobskerk, de Willem 3 Kazerne, de Karolingenburcht, het kunstenaarscentrum in de watertoren 
te Oost-Souburg, Molen de Pere, de Kazematten, de Oude Markt en het Vierwindenplein zijn hier 
voorbeelden van. Ook het Bellamypark, het grootste plein in Vlissingen met veel horeca, wordt 
heringericht (2010 – 2012), wat de kwaliteit van de binnenstad doet toenemen.  
 

   
 

Vanuit het centrummanagement is er aandacht voor veiligheid, bereikbaarheid en uitstraling van de 
binnenstad. Via het centrummanagement wordt de aantrekkingskracht van de binnenstad op toeristen 
en inwoners van de regio vergroot, bijvoorbeeld door het bloemenproject. Daarnaast wordt gewerkt 
aan de herinrichting van straten, microbewegwijzering en de plaatsing van fietsenbeugels en bankjes. 
Door het plaatsen van microbewegwijzering wordt de bezoeker van de binnenstad op een duidelijke 
manier begeleid naar de attracties die op loopafstand zijn gelegen. De herinrichting van straten moet 
er toe leiden dat de straatjes meer gezelligheid uitstralen.  
 
Evenementen en festivals in de stad zijn belangrijk voor de sfeer en maken de stad aantrekkelijk voor 
inwoners en voor toeristen. Bovendien genereren evenementen economische spin-off voor 
detailhandel en horeca. Vlissingen organiseert verschillende grote activiteiten op het strand, in de 
binnenstad en in het stadspark Scheldekwartier (waaronder ook Timmerfabriek, Zware Plaatwerkerij) 
en mag zich daarom ook festivalstad van Zeeland noemen. Naast de grote festivals zijn er de grote 
sportevenementen als de motorcross, de triatlon, beachvolleybal. Maar er zijn ook kleinere activiteiten 
zoals de rommelmarkten op de Oude Markt en activiteiten in het stadspark, welke zorgen voor sfeer 
en levendigheid in de stad. Onderstaand een kort overzicht met, bezoekersaantallen van grote 
evenementen in 20093. 
 
 

                                                 
3 Evenementen met een bezoekersaantal hoger dan 10.000 
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- Kermis (naar schatting jaarlijks 100.000 bezoekers)  
- Onderstroom (25.000 bezoekers) 
- Sail / Vlissingen Maritiem (45.000 bezoekers)  
- Film by the Sea (43.500 bezoekers)  
- Strandcross (25.000 bezoekers) 
- Nachtmarkt (30.000 bezoekers) 
- Bevrijdingsfestival (15.000 – 20.000 bezoekers) 
 
3.2.3 Vervoer 
Vlissingen is goed bereikbaar voor toeristen welke reizen per auto, het openbaar vervoer (bus, trein en 
fietsvoetveer) of zeiljacht. Zodra bezoekers de gemeente binnenkomen wijst de minibewegwijzering 
toeristen naar herkenningspunten, natuurgebieden en attracties buiten de binnenstad. Het 
parkeerverwijssysteem biedt de optimale route naar de parkeerkelders en parkeerplaatsen aan de 
randen van de binnenstad, waar de meeste attracties gelegen zijn. Wanneer de bezoeker is 
gearriveerd op het parkeerterrein nabij de bestemming wijst de microbewegwijzering de weg naar de 
eindbestemming. In de binnenstad staan bordjes naar alle attracties, bezienswaardigheden en 
belangrijke voorzieningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel attracties zijn per openbaar vervoer te bereiken. Het Betje Wolffplein is de meest centrale halte 
nabij de binnenstad. Sinds de zomer van 2010 biedt de Zonnetrein een mogelijkheid om nog dichter 
bij de verschillende toeristische attracties in de binnenstad uit te stappen. De Zonnetrein, een 
particulier initiatief, biedt bovendien een goede verbinding tussen de het stationsgebied, de 
binnenstad en de boulevards. In figuur drie zijn de openbaar vervoerroutes en de route van de 
Zonnetrein weergegeven. 
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Figuur 3: Openbaar vervoerroutes en route zonnetrein vanaf het station 
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De belangrijkste ontsluitingsroutes van en naar Vlissingen zijn de A58 – Sloeweg, de Prins 
Hendrikweg en de Bossenburghweg. De bereikbaarheid van Vlissingen is over het algemeen goed, 
maar op drukke toeristische dagen is deze bereikbaarheid wel kwetsbaar. Deze bereikbaarheid is een 
belangrijk aandachtspunt in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Dit GVVP wordt in 
2010 geactualiseerd, waarbij er veel aandacht is voor de verkeerscirculatie van en naar de 
binnenstad, verkeerscirculatie op “bijzondere dagen” en de ontsluiting van gemeente Vlissingen in het 
algemeen.  
 
Veel dagjesmensen komen om te fietsen en te wandelen op Walcheren. Dit is de groep 
dagjesmensen die graag actief bezig is. Deze mensen komen zowel van binnen als van buiten de 
provincie. Ook is er een markt voor de Belgische fietser. De Gemeente Vlissingen stimuleert recreatief 
fietsen door het bieden van aantrekkelijke fietsverkeerroutes met voldoende voorzieningen, zoals 
bankjes, prullenbak en bebording. Daarnaast gaat bij de aanleg van nieuwe infrastructuur veel 
aandacht uit naar de kwaliteit van het recreatieve fietsnetwerk.  
 
Er is een aantal landelijke fietsroutes (LF-routes) gelegen die starten, eindigen of lopen door de 
gemeente Vlissingen. Doelstelling van het Landelijke Fietsplatform is om “de mogelijkheden voor het 
recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te 
stimuleren”. In 2007 maakte 52% van de bevolking recreatieve fietstochten van minimaal een uur. Dit 
zijn ongeveer 8,5 miljoen recreatieve fietsers. In 2008 zijn er ruim 450.000 meerdaagse fietstochten 
gereden via de Landelijke Fietsroutes4. Deze markt biedt veel kansen voor Vlissingen op toeristisch-
recreatief gebied. Vooral de route langs de kust, welke speciaal voor wandelaars en fietsers is 
ingericht, over de groene boulevards, boulevards en het kustfietspad is een fietsroute van hoge 
kwaliteit en is zeer uniek. 
 
Het Landelijke Fietsplatform en het Routebureau Zeeland hebben in 2010 besloten om het aantal LF-
routes in Vlissingen uit te breiden. Ook biedt het fietsknooppuntensysteem (FIKS) de fietser een groot 
aantal mogelijkheden om zelf een route uit te zetten, waarbij de fietser informatie krijgt over afstanden 
en de moeilijkheidsgraad van de route tussen twee punten. Dit heeft geleid tot een hoogwaardig 
netwerk van fietsroutes door de gemeente Vlissingen. De routes leiden langs de westkust, boulevards 

                                                 
4 Bron: Zicht op Nederland Fietsland, Landelijk Fietsberaad, juni 2009. 
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en Fort Rammekens. Daarnaast zijn er ook vele mooie routes landinwaarts. In Figuur 4 zijn de LF-
routes en knooppunten weergegeven. 
 
Figuur 4: Fietsroutes en knooppunten 
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Naast fietsen is ook wandelen een veel beoefende vrijetijdsbesteding. In Vlissingen wordt een 
historische stadswandeling georganiseerd door het MuZEEum. Hierbij ligt de nadruk op het verkennen 
van de historische binnenstad in groepsverband. Door de nieuwe microbewegwijzering in de 
binnenstad worden voetgangers in de binnenstad beter verwezen. Hierdoor kunnen voetgangers ook 
individueel een stadswandeling maken. Het buitengebied van Vlissingen biedt vele mogelijkheden 
voor de recreatieve wandelaar. Wandelingen over de stranden, door de duinen, het Walcherse 
landschap en bossen bieden een grote verscheidenheid. In samenwerking met de Provincie Zeeland, 
het Routebureau Zeeland en de aangrenzende gemeentes wil de Gemeente Vlissingen zich inzetten 
voor een hoogwaardig recreatief wandelnetwerk op Walcheren.  
 
Vlissingen is via verschillende toegangspoorten over water bereikbaar. Het Kanaal door Walcheren is 
de aanvoerroute vanaf de noordzijde van de stad. Daarnaast is de sluis nabij het station een 
belangrijke toegangspoort voor watersporters. Via deze toegangspoort zijn de buitenhaven, de eerste- 
en tweede binnenhaven, het grote Dok en het Kanaal door Walcheren bereikbaar. Deze sluis is 
tevens een locatie waar de overstap naar andere modaliteiten gemakkelijk gemaakt kan worden. Een 
laatste toegangspoort is de sluis welke toegang geeft tot de Michiel de Ruijterhaven. 
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3.2.4 Toeristische dienstverlening & promotie  
De VVV Walcheren en Noord-Beveland ontvangt de toeristen in Vlissingen. Vanuit de VVV-ANWB 
winkel in de Spuistraat voorzien zij toeristen van informatie over Vlissingen en de regio. De promotie 
van de gemeente wordt gedaan door de Stichting Vlissingen Promotie. Zij maken producten als de 
toeristische bewaarkrant en het boekje “Vlissingen Punt Uit”. Sinds 2009 speelt ook de Stichting 
Centrummanagement een rol in de promotie van de gemeente, denk bijvoorbeeld aan de “Vlissingse 
postzegel”. Bij de Gemeente Vlissingen bestaat de wens om in de toekomst het zogenaamde 
gastheerschap en de promotietaken onder te brengen bij één organisatie. Op dit moment verkent de 
Gemeente de mogelijkheden hiervoor in overleg met de betrokken organisaties.  
 
3.2.5 Stranden 
In de gemeente Vlissingen zijn verschillende typen strand te onderscheiden. Voor ieder type strand 
zijn verschillende verzorgings- en voorzieningenniveaus vastgesteld. Ieder jaar dienen er maatregelen 
genomen te worden zodat de voorzieningen op het juiste niveau blijven. Op deze manier kan worden 
voldaan aan de wensen van de kritische toerist. De vier typen stranden zijn; 
1. Activiteitenstrand 
2. Intensief familiestrand 
3. Extensief familiestrand 
4. Natuurstrand 
 
Binnen de gemeente Vlissingen zijn vijf strandgebieden. De stranden zijn weergegeven in figuur 5. 
Onderstaand de legenda. 
W: Strand Westduin (type 2) 
D: Duinstrand (Type 3) 
N:  Nollestrand (Type 2) 
B: Badstrand (Type 1) 
R: Strand Ritthem (Type 4) 
 
Figuur 5: Stranden in gemeente Vlissingen 
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Omdat de stranden van gemeente Vlissingen vallen in vier verschillende categorieën is er, in 
vergelijking tot andere gemeenten, een divers aanbod. Wat vooral uniek is in Vlissingen, zijn het 
Nollestrand en het Badstrand, omdat deze gelegen zijn nabij de binnenstad, waar veel hoogwaardige 
faciliteiten aanwezig zijn, zoals kwalitatief sterke horeca, toegang tot consumentengoederen en 
(culturele) attracties.  
 
De aanwezige voorzieningen op de vier typen stranden zijn weergegeven in tabel 1. De Vlissingse 
strandfolder en de kustbrochure van de VVV Walcheren en Noord-Beveland informeren de 
strandbezoekers over de regels en de voorzieningen op de stranden.  
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Het Badstrand en het Nollestrand mogen de “blauwe vlag” tonen. Dit is een internationaal toeristisch 
keurmerk aan de stranden wat aangeeft dat de veiligheid, comfort, hygiëne en voorzieningen van een 
hoog niveau zijn. De kritische toerist hecht waarde aan deze blauwe vlag.  
 
Tabel 1: Voorzieningen op stranden 

Aanwezige voorzieningen Type 1: 
Activiteitenstrand

Type 2: 
Intensief 
familiestrand

Type 3: 
Extensief 
familiestrand 

Type 4: 
Natuurstrand

Voldoende en veilige toegang tot 
het strand 

x x   

Permanent / Dagelijks toezicht 
gedurende het strandseizoen 
door gespecialiseerde 
strandwachten 

x x   

Dagelijkse strandreiniging, 
waarbij de norm schoon / zeer 
schoon van de Stichting 
Nederland Schoon wordt 
nagestreefd. 

x x   

Openbare toiletten x x   
Riolering waarop de slaaphuisjes 
aangesloten worden 

x  x*   

Voldoende afvalbakken x x x  
Informatieborden x x x  
Seinvlaggen x x   
Loopplanken x x   
Strandrolstoelen x x   
EHBO / Reddingspost x x   
Horecavoorziening x x   
Mogelijkheden tot huur van 
strandattributen zoals 
strandstoelen, windschermen en 
parasols 

x x   

Openbare douches x x   
Organisatie (sport-) evenementen x    
Blauwe vlag x   x**   

* Met uitzondering van het Westduin strand 
** Met uitzondering van het Westduin strand 
 
3.2.6 Overige recreatiegebieden  
Een gebied midden in de stad dat sinds kort gebruikt wordt voor recreatie is het Stadspark 
Scheldekwartier. Veel activiteiten vinden op het terrein plaats. Andere recreatiegebieden of -terreinen 
zijn het bos bij Ritthem / Fort Rammekens, het Nollebos, het Westduingebied en de Karolingenburcht 
in Oost-Souburg.  
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3.3 De toerist in Vlissingen 
Toeristen die de gemeente Vlissingen bezoeken komen van Walcheren (dagtoeristen), uit Zeeland 
(veelal dagtoeristen) en van buiten Zeeland (zowel dagtoeristen als toeristen die overnachten). De 
toerist die Vlissingen bezoekt is op zoek naar een kwaliteitsproduct en beleving van de stad. De vraag 
van de toerist kan van dag tot dag verschillen.  
 
Het aanbod van Vlissingen richt zich vooral op hoogwaardige verblijfsaccommodaties, met name 
hotels en pensions. Deze accommodaties zijn vooral geschikt voor “de reislustige senior”. Mede door 
vergrijzing worden comfort en gebruiksgemak de standaard. Het aanbod van verblijfsaccommodaties 
in Vlissingen bestaat vooral uit hotelkamers en pensions, wat verklaart waarom er veel 50 plussers in 
Vlissingen overnachten. De 50-plussers van tegenwoordig vormen een interessante groep voor de 
vrijetijdssector, ze hebben relatief veel tijd en zijn koopkrachtig. In de promotie van de gemeente kan 
de nadruk worden gelegd op voor hen interessante aspecten.  
 
Het is echter niet wenselijk om het marketingbeleid alléén op deze doelgroep te richten. Een mix van 
gezinnen en ouderen zorgt voor veel meer sfeer in de stad. De marketingstrategie moet dus worden 
afgestemd op een divers gezelschap. 
 

 
 
Gezinnen hebben een brede interesse en bezoeken Vlissingen vooral om te genieten van de mooie 
stranden, de boulevards en terrasjes. Gezinnen die verblijven op Walcheren hebben ook vraag naar 
een divers aanbod van veilige, kindvriendelijke en comfortabele attracties. Ook bij bij slecht weer zijn 
er ook verschillende attracties die aantrekkelijk zijn voor gezinnen. Het Arsenaal, Reptielenzoo Iguana, 
Speelcircus Bambini, het Carrousel en de bioscoop zijn enkele voorbeelden die aantrekkelijk zijn voor 
gezinnen. Omdat een gedeelte van het winkelgebied overdekt is, biedt dit uitkomst bij mindere 
weersomstandigheden. Voor gezinnen is het aantal geschikte verblijfsaccommodaties, veelal 
campings, binnen de gemeente beperkt. Op Walcheren is echter genoeg capaciteit aanwezig. 
Gemeente Vlissingen moet de toeristen die elders op Walcheren verblijven verleiden om de 
toeristische attracties in gemeente Vlissingen te bezoeken. Watergebonden recreatie is populair onder 
deze doelgroep. Op het punt van watersport heeft de gemeente nog onvoldoende aanbod. 
 
Door de goede bereikbaarheid van gemeente Vlissingen vanuit Vlaanderen is Walcheren een 
aantrekkelijke bestemming voor (Vlaamse) fietsers en wandelaars. De uitgebreide fiets- en 
wandelinfrastructuur dragen hier ook aan bij. In de periode 2000 – 2009 is het inkomend 
verblijfstoerisme vanuit België naar de Nederlandse kust gestegen met 95%. 15% Van alle 
internationale toeristen heeft als herkomstland België (gemeten in 2009) TPF

5
FPT. In tabel 2 worden de cijfers 

over het inkomende verblijfstoerisme naar de Nederlandse kust gepresenteerd. 
 
Tabel 2: Inkomend verblijfstoerisme Nederlandse kust naar land van herkomst (x 1.000 gasten) TPF

6
FPT 

Jaar   
Land van herkomst↓  

2000 2005 2006 2007 2008 2009 Procentuele verandering 

Duitsland 1.065 918 1.038 1.074 979 1.065 0% 
België 123 185 206 218 231 240 +95% 
 

                                                 
TP

5
PT Bron: Expertenmeeting: De kust, ontspannend dichtbij!, Presentatie Kees van der Most, Continu Vakantie Onderzoek, 2010 
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6
PT Bron: Expertenmeeting: De kust, ontspannend dichtbij!, Presentatie Kees van der Most, Continu Vakantie Onderzoek, 2010 



De statistieken over de toerist uit Duitsland, welke verblijft aan de Nederlandse kust, vertellen dat in de 
periode 2000 – 2009 het aantal bezoekers vrijwel gelijk is gebleven. Deze groep vertegenwoordigt de 
grootste bezoekersgroep, namelijk 63% van de internationale toeristen (gemeten in 2009)7. Deze 
doelgroep komt naar Zeeland voor de rust, natuur en bezienswaardigheden, maar hecht ook veel 
waarde aan de kwaliteit van het toeristisch product in het algemeen. Kindvriendelijkheid, veiligheid en 
diversiteit van attracties zijn belangrijke factoren voor een vakantie8. 
 
3.4    Trends 
Het in beeld brengen van de vraagkant kan op meerdere manieren. In deze paragraaf wordt op basis 
van (inter)nationale trends en beschikbare cijfers de vraagkant in beeld gebracht. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van cijfers over Vlissingen. In het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije 
tijd 2008/2009 opgesteld door het NRIT (Nederlands research instituut voor recreatie & toerisme) 
worden onderstaande trends beschreven.  
 
3.4.1 Zorgtoerisme 
Een landelijke trend is de opkomst van het zorgtoerisme. Voor mensen die extra zorg behoeven 
worden mogelijkheden gecreëerd om op vakantie te gaan op Walcheren. Zorgstroom en 
Thuiszorgcentrum Zeeland bieden deze doelgroep de mogelijkheid om op vakantie te gaan in deze 
regio en kunnen extra diensten leveren. Het gaat dan om zorg en hulpmiddelen. Voorbeelden zijn het 
leveren van maaltijden, begeleiding bij uitstapjes of gezelschap te houden wanneer de 
zorgbehoevende zijn of haar reisgenoten de mogelijkheid wil bieden om uitstapjes te maken zonder 
de zorgbehoevende. Ook de riviercruises met ouderen of zorgbehoevende is een sector binnen het 
zorgtoerisme. Deze schepen, zoals de Henry Dunant en de Zonnebloem, meren ieder jaar voor één of 
meerdere dagen aan in Vlissingen, waarna er bezoekjes worden gebracht aan attracties, terrasjes, de 
binnenstad en de boulevard.  
 
3.4.2 Comfort en luxe  
Steeds meer consumenten bestellen diensten of goederen via internet. Ook voor het boeken van 
reizen of het uitzoeken van een reisbestemming gebruiken heel veel consumenten het internet. En 
daarbij gaat men steeds vaker af op ervaringen van andere consumenten. Bijna tweederde van de 
Nederlanders (62%) laat zich beïnvloeden door online klantervaringen bij het boeken van een reis. Er 
wordt steeds meer ingespeeld door de reisbranche op de internetactiviteiten van de consumenten. 
Een mooi voorbeeld uit eigen provincie is de nieuwe toeristische portal van de VVV Zeeland. Er is een 
interactieve kaart en er kan een persoonlijke vakantiebrochure of reisplan worden samengesteld en 
geprint.  
 
Internet en technologie worden belangrijker. Authentieke vakantiebelevingen zijn in trek, zoals logeren 
op de boerderij. Op deze locaties wil de toerist echter wel gebruik kunnen maken van wifi om contact 
te houden met het thuisfront of de email te checken. Ook gratis wifi plekken in de stad zijn mogelijke 
voorzieningen die voor de toerist de binnenstad aantrekkelijker kunnen maken.  
 
Van de ontwikkelingen op het gebied van “augmented reality” (toegevoegde realiteit), wordt ook op 
toeristisch vlak veel verwacht. Simpel gezegd worden virtuele beelden met de echte wereld 
gecombineerd. Bijvoorbeeld via de mobiele telefoon. Een boekje met een wandeling op papier zal 
straks vervangen worden door een rondleiding via de mobiele telefoon. High tech – high touch wordt 
een belangrijke combinatie in de toeristisch recreatieve sector. Ook de wellness sector speelt in op de 
grotere vraag naar luxe producten door het aanbieden van schoonheidsbehandelingen en sauna’s.  
 
3.4.3 Milieu 
Duurzaamheid, groen, milieubewust, ook in de toeristische sector is de markt van de toekomst groen. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven is het raadzaam duurzaamheid en milieubewustzijn mee te 
nemen als belangrijke aspecten. De consument hecht er waarde aan. Om deze reden doet gemeente 
Vlissingen jaarlijks mee aan de verkiezing van het schoonste strand van Nederland. De notering is 
ieder jaar weer hoog. Ook op campings is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Walcheren is 
benoemd als nationaal landschap. Vlissingen heeft een aantal aangrenzende natuurgebieden. Deze 
natuurgebieden, zoals de Westerschelde en de duingebieden, kunnen worden ingezet om meer 
toeristen aan te trekken.  
 
                                                 
7 Bron: Expertenmeeting: De kust, ontspannend dichtbij!, Presentatie Kees van der Most, Continu Vakantie Onderzoek, 2010 
8 Bron: Expertenmeeting: De kust, ontspannend dichtbij!, Uitspraak NBTC – Angelique Vermeulen, 2010 
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3.4.4 Co-creatie 
Toeristen willen niet langer alleen toeschouwer zijn tijdens hun vakantie. De toerist wil graag 
deelnemer zijn van dat wat zij zien en beleven. Interactie tussen bezoekers onderling en aanbieders 
wordt steeds meer gewaardeerd. Toeristen willen niet alleen zien hoe iets gemaakt wordt. De toerist 
wil het zelf ook eens proberen en ervaren. De gemeente Vlissingen heeft voldoende potentieel om op 
het gebied van co-creatie een belangrijke toeristische markt aan te boren. Met name de combinatie 
tussen toerisme en de visserijsector biedt goede kansen voor co-creatie. Zo kan worden onderzocht of 
bedrijfsbezoeken mogelijk zijn bij karakteristieke Vlissingse industrieën zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsbezoeken in de vismijn, scheepswerf of bij aantrekkelijke bedrijven op Vlissingen-Oost. Voor 
een maritieme gemeente als Vlissingen biedt industrieel toerisme een kans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5   Toerisme uitgedrukt in cijfers  
Om een beeld te geven van de toeristische cijfers voor Vlissingen is gebruikt gemaakt van de cijfers 
van het Kenniscentrum Toerisme en de Stadsmonitor. Uit de inventarisatie van beschikbare cijfers 
blijkt dat er weinig specifiek Vlissingse cijfers zijn. Alleen de cijfers voor Zeeland en Walcheren kunnen 
nu gebruikt worden. De cijfers voor Walcheren geven een indicatie van ontwikkelingen, maar kunnen 
niet direct vertaald worden naar de Vlissingse situatie. Voor de toekomst is het verzamelen van 
Vlissingse cijfers over toerisme en recreatie een belangrijk aandachtspunt.  
 
Toeristische trendrapportage 2009 – 2010 
In de toeristische trendrapportage van het Kenniscentrum Kusttoerisme worden de belangrijkste cijfers 
voor de toeristische sector weergegeven. De totale uitgave vindt u op www.kenniscentrumtoerisme.nl. 
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen op het gebied van toerisme in Zeeland en 
Walcheren beschreven. Meer informatie over cijfers staat in bijlage 2. 
 
Verblijf en bestedingen  
In 2009 is er een lichte stijging van het aantal vakanties van Nederlandse toeristen in Zeeland. De 
regio’s Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen kennen de grootste stijging van het aantal 
vakantieovernachtingen. De duur van de vakantie ligt in Zeeland hoger dan het landelijk gemiddelde 
(7,4 nachten ten opzichte van 7,2 gemiddeld in Nederland). De duur van de vakantie neemt in 
Zeeland ook toe ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de gemeente Vlissingen geldt dat in 2009 
naar schatting zo’n 180.000 overnachtingen hebben plaatsgevonden. Het exacte aantal kan niet 
worden aangeven (cijfers over het aantal overnachtingen in jachthavens en bij particuliere verhuurders 
zijn niet bekend). Het grootste deel van de overnachtingen was in een hotel of pension (109.440 
overnachtingen), terwijl kamperen de meest populaire overnachtingsmogelijkheid is op Zeeuws 
schaal. In Vlissingen zijn relatief weinig bedden per 10.000 inwoners (107,8) ten opzichten van het 
Zeeuwse gemiddelde (126,2). Dit gemiddelde wordt echter enorm beïnvloed door de enorme 
aantallen in de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland. Het aantal cafés en restaurants in 
Vlissingen is wel hoger dan het Zeeuwse gemiddelde9. 

                                                 
9 Kamer van Koophandel, ‘Gemeente Vlissingen in beeld’, 2009  
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Uit cijfers van het CBS en Kenniscentrum kusttoerisme blijkt dat Zeeland maar weinig hotelkamers 
kent (4% van de Nederlandse hotelmarkt). Landelijk is het aantal hotelovernachtingen in 2009 
gestegen met ruim 3%; in Zeeland was dat een stijging van 13%. Het Centraal Plan Bureau verwacht 
de komende jaren een groei van de vraag naar kamernachten met 2,3% tot 3,3% in de periode 2011-
2020.  
 
Uitstapjes10

In Zeeland werden in totaal 43,8 miljoen uitstapjes ondernomen. Zeeland is aantrekkelijk voor 
watersport en buitenrecreatie. Zeeland is minder in trek voor uitstapjes op het gebied van winkelen, 
cultuur, sportwedstrijden, wellness en attracties. In totaal is er in Zeeland ruim € 615 miljoen  
uitgegeven aan uitstapjes. Hiervan gaat het meeste geld naar buiten recreatie, recreatief winkelen en 
uitgaan. De Zeeuwse bevolking zelf ondernam 38,3 miljoen uitstapjes, waarvan het grootste deel in de 
eigen provincie (31,6 miljoen). In Zeeland gaf de Zeeuwse bevolking in totaal zo’n € 427 miljoen uit 
aan uitstapjes. Buiten Zeeland geven Zeeuwen zo’n € 141 miljoen uit aan uitstapjes. Het meeste geld 
wordt dan uitgegeven aan een wellness-beleving. Door inwoners van buiten Zeeland zijn nog eens 
12,2 miljoen uitstapjes in de provincie ondernomen. Dit leverde de provincie zo’n € 189 miljoen op. Er 
zijn helaas geen gegevens beschikbaar over het aantal uitstapjes en de bestedingen van 
buitenlanders in Zeeland.   
 
Watersport  
Watersporters hebben een relatief hoog uitgavenpatroon. Vlissingen biedt nu ruimte aan 152 
ligplaatsen en dat is voor een maritieme gemeente veel te weinig. De plannen voor het 
Scheldekwartier en de kenniswerf bieden de mogelijkheid om een veelvoud van dit aantal te 
realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgelegenheid  
De sector toerisme en recreatie in Vlissingen is goed voor 5,8 % van de totale werkgelegenheid. Ten 
opzichte van het Zeeuwse gemiddelde (7,4%). is dit laag. Dit cijfer gaat echter uit van werkzame 
personen bij bedrijven die direct gerelateerd zijn aan toerisme en recreatie; middenstand, 
toeleveranciers en dagrecreatieve werkzaamheden. Sinds 2000 is het aantal toeristisch gerelateerde 
banen in Vlissingen met 8,9% toegenomen. Deze groei is hoger dan het Zeeuwse gemiddelde (6%) 
en wijkt in positieve zin af van de daling van de werkgelegenheid in het totale Vlissingse bedrijfsleven 
(-4,2%)11. 

                                                 
10 Kenniscentrum (Kust) toerisme, Toeristische trendrapportage, 2010 
11 Kamer van Koophandel, ‘Gemeente Vlissingen in beeld’, 2009 
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4 TOEKOMSTIG TOERISTISCH BELEID 
 

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het toeristisch beleid en het strandbeleid van de Gemeente Vlissingen voor de 
periode 2011 – 2015 beschreven. Hiervoor worden de gestelde doelstellingen aan de hand van 
verschillende thema’s uitgewerkt. Per thema worden nieuwe actiepunten gepresenteerd welke 
bijdragen aan het behalen van de gestelde doelstellingen. 
 
De kern van het toeristisch beleid van de Gemeente Vlissingen in de periode 2011 – 2015 is het 
stimuleren van initiatieven die het toeristisch product versterken. Voor het toeristisch beleid zijn 
onderstaande doelstellingen geformuleerd. 
 

1.Het ontwikkelen van een hoogwaardig en concurrerend toeristisch aanbod in de gemeente Vlissingen 
 
Met name de thema’s ‘verbindingen’, ‘verblijf’ en ‘vermaak’ beschrijven de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de gemeente Vlissingen om dit doel te behalen. Ook de thema’s ‘cultuur / historie’ en ‘natuur’ 
beschrijven verschillende ontwikkelingsmogelijkheden welke het toeristisch aanbod moeten 
verbeteren. 
 

2. Stimuleren van initiatieven voor verblijfs- en dagtoerisme in de gemeente Vlissingen 
 
Het thema ‘verblijf’ beschrijft de ontwikkelingsmogelijkheden van de verblijfssector. Specialisatie in 
kwalitatief hoogwaardige accommodaties is zeer belangrijk. Daarnaast worden in de thema’s 
‘vermaak’, ‘cultuur / historie’, ‘strand en ontspanning’ en ‘evenementen’ verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden gepresenteerd om het dagtoerisme te bevorderen.  
 

3. Stimuleren van initiatieven voor watersport, dagvaarten en riviercruises in de gemeente Vlissingen 
 
Het thema ‘water als kans’ beschrijft verschillende ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden om 
de sector watersport te stimuleren.  
 

4. Het stimuleren van een verlenging van het toeristisch seizoen 
 
Het verlengen van het toeristisch seizoen wordt nagestreefd door de kwaliteit van het gehele 
toeristische product van Vlissingen te verbeteren en door middel van evenementen ook buiten het 
hoogseizoen toeristen naar Vlissingen te trekken. De thema’s ‘verbindingen’ en ‘evenementen’ 
beschrijven belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden om deze doelstelling te behalen.  
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4.2 Thema 1: Verbindingen 
Gemeente Vlissingen heeft zich als doel gesteld om een hoogwaardig en concurrerend toeristisch 
product aan te bieden. Dit doel kan bereikt worden door fysieke verbeteringen maar ook door het 
toeristisch product beter in de markt te zetten. De kwaliteitsverbetering van de binnenstad en de 
boulevards zijn belangrijk om een hoger bezoekersaantal buiten de topmaanden juli en augustus te 
realiseren. Vanuit het centrummanagement wordt gewerkt aan een kwaliteitslag in het winkelgebied. 
Een goed winkelaanbod gecombineerd met een schone en veilige omgeving leidt tot een toename van 
het dagtoerisme in Vlissingen.  
 
GVVP, bereikbaarheid en onthaalinfrastructuur 
Ook liggen er kansen om de bereikbaarheid van de verschillende toeristische attracties in de 
gemeente te verbeteren. In de actualisering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is 
aandacht voor de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad. In een verkeer circulatieplan 
(VCP) wordt onderzocht hoe de stad voor zowel toeristen, bewoners als ondernemers goed 
bereikbaar blijft, maar toch autoluwer wordt. In dit VCP is ook aandacht voor bevoorrading van het 
winkelgebied, fietsparkeren en verkeerscirculatie tijdens evenementen.   
 
Daarnaast is er aandacht voor onthaalinfrastructuur. Wanneer de bezoeker de gemeente binnen rijdt 
moet deze direct de maritieme identiteit van Vlissingen ervaren. Dit kan naast de huidige 
welkomstborden ook met bijvoorbeeld het plaatsen van boeien op knooppunten en door het plaatsen 
van posters langs de weg of op gebouwen.  
 

 
Verbinding boulevards - binnenstad 
Het andere aandachtspunt voor de periode 2011 - 2015 is het verbeteren van de verbinding tussen de 
boulevards en de binnenstad. De 'stedenbouwkundige visie boulevards 2020' benoemt de 
verbindingen tussen stad en boulevards als een van de voornaamste speerpunten voor de komende 
jaren. Met name de Coosje Buskenstraat en het Keizersbolwerk zijn hierin essentieel. Ook de 
herontwikkeling van het voormalige Hotel Britannia biedt kansen voor het realiseren van een 
verbinding tussen de stad en de boulevards. De fietsstraat die in de periode 2011 – 2012 op de 
boulevards gerealiseerd wordt, geeft aan dat het langzame verkeer de prioriteit heeft. De 
knooppunten, zoals het Naereboutplein, de Trompstraat en het Keizersbolwerk, moeten een 
bijzondere inrichting krijgen, zodat hier de relatie tussen stad en boulevards herkenbaar 
gepositioneerd wordt. Verbindingen moeten herkenbaar zijn, zodat het voor het publiek duidelijk is hoe 
ze zich tussen Boulevards en binnenstad kunnen verplaatsen. 
 
Gastheerschap en promotie 
Op dit moment verkent de Gemeente de mogelijkheden om het zogenaamde gastheerschap van de 
VVV en de promotietaken van de Stichting Vlissingen Promotie onder te brengen bij één organisatie. 
De situatie met twee aparte organisaties voor het ontvangen van toeristen en de promotie van de 
gemeente is in het verleden ontstaan. Wij zijn echter van mening dat op dit moment de meerwaarde 
van twee aparte organisaties niet langer bestaat. De VVV Walcheren- en Noord-Beveland heeft een 
grote marketing en promotieafdeling. Onderzocht wordt of het efficiënter is de promotietaak voor 
Vlissingen ook daar onder te brengen en zo mee te doen in grotere promotiecampagnes.  
 
Onderzoek en onderwijs 
De toeristische opleiding aan de Hogeschool Zeeland en de aanwezigheid van het Kenniscentrum 
(Kust)Toerisme in Vlissingen bieden kansen voor de ontwikkeling van de toeristische sector. Als 
Gemeente verkennen wij graag, als onderdeel van de kenniswerf-ontwikkeling, de 
samenwerkingsmogelijkheden met beide organisaties. Wij denken dat er een win-win situatie te halen 
is voor studenten, onderzoekers, de Gemeente, ondernemers en de toeristische sector in Vlissingen.  
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De Vlaamse toerist 
Voor de specifieke doelgroep de “Vlaamse toerist” moet de gemeente inspelen door de voorzieningen, 
waar mogelijk, aan te passen aan de wensen van deze doelgroep. Ook de promotie moet zich meer 
gaan richten op deze doelgroep. Omdat de Vlaamse toeristen grotendeels met de Fast Ferry 
Vlissingen – Breskens naar Vlissingen komen, liggen hier kansen om deze doelgroep te informeren 
over de toeristische mogelijkheden die Vlissingen biedt. Uit een onderzoek moet blijken op welke 
punten moet worden ingezet om beter in te spelen op de wensen van deze doelgroep. Volgens 
gedeputeerde Van Gheluwe (Provincie West-Vlaanderen) komt de Vlaamse toerist vooral naar de 
Zeeuwse kust voor de natuur en de rust12.  
 

 
 

Citymarketing vanuit het DNA 
De Gemeente Vlissingen wil, net als de provincie Zeeland, gaan promoten vanuit haar identiteit. 
Hiervoor legt de Gemeente haar identiteit vast in een DNA-boek. Het boek wordt gemaakt met inbreng 
van een veertigtal betrokken Vlissingers. Het DNA-boek zorgt in fotobeelden, kleuren, sferen en 
teksten voor een ‘Vlissingen-gevoel’. Vlissingse ondernemers, organisaties en de Gemeente zelf 
kunnen voor de city- en gebiedsmarketing aan de slag met dit inspiratieboek. Voor de toeristische 
promotie van de gemeente vinden wij het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van het DNA-boek 
Vlissingen. Het is belangrijk dat niet alleen de Gemeente, maar ook het toeristisch bedrijfsleven en de 
horeca gebruik maken van het DNA boek voor de promotie van Vlissingen. Pas dan wordt het effect 
van citymarketing echt krachtig. Door allemaal een stukje van de identiteit van Vlissingen te laten zien, 
kunnen we anderen de kwaliteiten van Vlissingen laten ontdekken.  
 

Verbindingen 
NIEUW: Actualisering GVVP en onthaalinfrastructuur 
NIEUW: Verbindingen boulevards – binnenstad 
NIEUW: Onderbrengen gastheerfunctie en promotie in één organisatie 
NIEUW: Samenwerking met HZ 
NIEUW: Promotie Vlaamse toerist 
NIEUW: Citymarketing: DNA-Boek 

 
4.3 Thema 2: Verblijf 
De Gemeente streeft naar een versterking van het toeristisch en recreatief aanbod. De Gemeente 
faciliteert hierin planologisch, de ruimte voor een financiële bijdrage vanuit de Gemeente is zeer 
beperkt. Er liggen voldoende mogelijkheden om het verblijfsaanbod in de gemeente te versterken. 
Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van het huidige aanbod en het uitbreiden van het 
aantal overnachtingplaatsen. Een uitbreiding van het aantal overnachtingsplaatsen kan bijdragen aan 
de activiteiten en levendigheid in de stad in de avonduren. Uitbreiding kan in de vorm van 
hotelkamers, bungalows, ligplaatsen, campings / camperplaatsen of liberalisering van deeltijdwonen.  
 
                                                 
12 Expertenmeeting: De kust, ontspannend dichtbij!, Uitspraak gedeputeerde Van Gheluwe, 2010 
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Uitbreiding ligplaatsen 
Om het verblijfstoerisme te stimuleren richt Gemeente Vlissingen zich daarom op de uitbreiding van 
het aantal ligplaatsen. Uit gegevens van het kenniscentrum toerisme blijkt dat watersporters een 
relatief hoog bestedingsbedrag hebben. Naast de liggelden en brandstofkosten geeft men ook geld uit 
aan boodschappen, funshoppen, bezoek attracties en cafébezoek. De uitbreiding van het aantal 
overnachtingplaatsen kan gerealiseerd worden door extra ligplaatsen in de havens te creëren. 
Vlissingen speelt hiermee in op de markt voor zeezeiljachten. De locatie van Vlissingen is uniek omdat 
Vlissingen aan een doorgaande zee-zeilroute op de Noordzee ligt. Met name de middenstand en de 
horeca zullen profiteren van toeristische ligplaatsen.  
 
Meer bedden aan zee 
Naast ligplaatsen heeft Vlissingen de ambitie om een nieuw hotel te ontwikkelen op de locatie van 
Britannia, wat nog meer kwaliteit aan de maritieme verblijfsmogelijkheden van Vlissingen moet 
toevoegen. Realisering van nieuwe campings is geen primair speerpunt, maar zal wel door de 
Gemeente worden ondersteund. Uitbreiding van bestaande campings moet wel voldoen aan de eisen 
die gesteld zijn in de verordening kleinschalig kamperen (Gemeente Vlissingen, 2008). 
 
Een andere mogelijkheid om het aantal hoogwaardige accommodaties uit te breiden ligt op het strand 
bij Westduin. Hier zijn mogelijkheden om het aantal slaapstrandhuisjes uit te breiden. Het moet gaan 
om een commerciële exploitatie door een partij die deze strandhuisjes onder haar beheer heeft en 
deze verhuurt aan haar klanten. Het voordeel van slaapstrandhuisjes boven dagcabines is dat het 
aantal verblijfsaccommodaties dicht bij Vlissingen toe neemt, wat spin-off oplevert. De ruimte die 
vrijkomt door de verplaatsing van strandpaviljoen Kontiki is aangewezen als plaats waar uitbreiding 
van slaapstrandhuisjes mogelijk wordt.  
 
Daarbij is het mogelijk voor Kon Tiki en Piet Hein een beperkte verblijfs-recreatieve functie van 
maximaal 160 m² te realiseren bovenop de strandpaviljoens. Dit biedt een unieke locatie voor 
overnachtingen in een ‘strandhotel’. Dit is door de Gemeente reeds planologisch gefaciliteerd.  
 
Jachten op wielen 
Binnen de gemeente Vlissingen is er weinig ruimte voor de toerist die met de camper op bezoek komt. 
Deze doelgroep, ook wel beschreven als ‘een jacht op wielen’, heeft een flink bestedingsbudget, wat 
deze doelgroep aantrekkelijk maakt. Om het aantal kampeerplaatsen in onze gemeente te vergroten, 
staat de Gemeente wel positief ten opzichte van ondernemers die camperplaatsen in de gemeente 
willen realiseren en beheren. Het gaat niet om gratis overnachtingplaatsen.  
 
Liberalisering deeltijdwoning onderzoeken 
De markt voor deeltijdwonen wordt steeds groter. Dit betreft veelal tweede woningen van mensen die 
in de Randstad wonen. In de Woonvisie is vastgesteld dat het beleid voor tweede woningbezit 
geliberaliseerd wordt. Hierdoor neemt het aantal (deeltijd-)bewoners in gemeente Vlissingen toe. Deze 
groep doet uitgaven in de detailhandel en creëert mogelijke spin-off bij vrienden en familie doordat 
Vlissingen onder de aandacht wordt gebracht. Aangezien deeltijdwonen in eerste instantie over wonen 
en de woningvoorraad gaat (zij het met een toeristisch recreatieve component) wordt de liberalisering 
van het tweede woningbezit verder onderzocht door de Gemeente in het uitvoeringsprogramma van 
de woonvisie.  
 
Zorgtoerisme en Wellness 
Binnen de gemeente Vlissingen zijn de mogelijkheden voor zorgtoerisme en wellness nog beperkt. 
Initiatieven op het gebied van zorgtoerisme en wellness kunnen voor de toekomst een belangrijke 
stimulans zijn voor het toerisme in de stad. Met de toenemende vergrijzing in Nederland neemt de 
vraag naar toeristische voorzieningen met zorgmogelijkheden toe.  
 
Casa Academica 
In Amsterdam wordt al een aantal jaren gewerkt met een uniek concept waar hotel exploitatie wordt 
gecombineerd met studentenhuisvesting. In de winter verblijven studenten in de accommodatie en in 
de zomer toeristen. In het kader van de ontwikkeling van de kenniswerf en de toenemende vraag naar 
studentenhuisvesting is het interessant om na te gaan of een dergelijk concept ook voor Vlissingen 
kansrijk is.  
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Verblijf 
- Hotels 
- Pensions 
- Ligplaatsen 
- Campings 
- Minicampings 
- Slaapstrandhuisjes 

NIEUW: Ligplaatsen in jachthaven 
NIEUW: Herontwikkeling locatie Britannia 
NIEUW: Camperplaatsen 
NIEUW: Slaapstrandhuisjes (Westduin) 
NIEUW: Strandhotel (Kon Tiki, Piet Hein) 
NIEUW: Verkenning mogelijkheden “Casa Academica" 
NIEUW: Liberalisering deeltijdwoning onderzoeken 

 
4.4 Thema 3: Vermaak 
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het aanbod van attracties die geschikt zijn bij alle 
weersomstandigheden. Met deze beleidskeuze streeft de Gemeente er naar om zoveel mogelijk 
toeristen en Zeeuwen voor een daguitstap naar onze gemeente te krijgen. Daarnaast is er steeds 
meer vraag naar duurzame vormen van toerisme en vermaak, waar de Zonnetrein een mooi 
voorbeeld van is. We willen nieuwe product-marktcombinaties stimuleren, waarbij aandacht is voor 
duurzaamheid.  
 
Combinatietickets 
Om een goed aanbod voor dagtoerisme te krijgen, is niet altijd een uitbreiding van het aanbod nodig. 
Het samenstellen van nieuwe combinaties tussen attracties en voorzieningen kan al tot een 
versterking leiden. Deze actie kan door de Gemeente of marktpartijen geïnitieerd worden. De 
uitvoering kan plaatsvinden door het VVV of door ondernemers. Gecombineerd met een goede 
marketing kan veel gerealiseerd worden. Ook het samenstellen van complete dagarrangementen kan 
meer dagtoeristen trekken. Dagarrangementen kunnen aan verschillende doelgroepen worden 
aangeboden, bijvoorbeeld via de NS, aan cruisetoeristen, aan toeristen aan de Walcherse kust.  
 
Bedrijfsbezoeken bij karakteristieke bedrijven in Vlissingen 
Een andere mogelijkheid voor uitbreiding van het dagtoerisme zien wij in het mogelijk maken van 
bezoeken aan karakteristieke Vlissingse bedrijven. Vlissingen kent veel (internationale) bedrijven die 
erg interessant zijn voor toeristen en dagjesmensen, denk maar aan: Damen, Amels, het Loodswezen, 
de Vismijn en het Schelde Coördinatiecentrum. Wij willen met betrokken bedrijven en organisaties 
inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor bedrijfsbezoeken met een gids. Een bedrijfsbezoek 
aan de Vismijn is reeds mogelijk. Een andere mogelijkheid die onderzocht kan worden is een 
boottocht door de haven van Vlissingen Oost, mogelijk in combinatie met een bedrijfsbezoek.  
 
Op grond van het bestemmingsplan Westduin en binnen de kaders van de Visie Zwanenburgpark 
(2006) kunnen bestaande ondernemers in het plangebied uitbreiden. Concrete aanvragen zullen wij 
hieraan toetsen en beoordelen binnen de uitgangspunten van het toeristisch beleid. Uitbreiding kan 
mogelijk een impuls geven in de kwaliteit en capaciteit van het toeristisch aanbod van de gemeente 
Vlissingen.  
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Vermaak 

- Boulevard 
- Carrousel 
- Reptielenzoo Iguana 
- Cinecity bioscoop 
- Arsenaal / Arsenaal theater 
- Speelcircus Bambini 
- Fort Rammekens 
- Zwembad: Vrijburgbad 
- Binnenstad: Winkelgebied en terras 

NIEUW: Bedrijfsbezoeken bij karakteristieke bedrijven in Vlissingen 
NIEUW: Combinatietickets / Dagarrangementen 

 
4.5 Thema 4: Cultuur en historie 
Binnen gemeente Vlissingen is een groot aantal cultuurhistorische attracties, welke vooral interessant 
zijn voor 50 plussers. Buiten het huidige aanbod wordt gewerkt aan verschillende initiatieven, zoals 
enkele thematische wandelroutes. De oranjeroute, kunstroute, een historische stadswandeling, een 
(fiets-) route langs het landfront en een route langs Vlissingse vestingwerken zijn hier voorbeelden 
van. De route langs het landfront biedt de fietser en wandelaar de mogelijkheid om de Duitse 
verdedigingslinies uit de Tweede Wereldoorlog te aanschouwen. Op dit moment wordt gewerkt aan 
infrastructurele verbindingen om deze bezienswaardigheden beter op elkaar te laten aansluiten. Dit 
moet leiden tot een samenhangend cultuurhistorisch monument dat op een duurzame wijze zichtbaar 
en beleefbaar gemaakt wordt. De historische stadswandeling is momenteel een wandelroute. Er wordt 
onderzocht of deze route kan worden omgevormd tot een fietsroute onder leiding van een gids. Een 
andere nieuwe ontwikkeling is het ontgraven en restaureren van het droogdok van Perry. Dit ‘Dok van 
Perry’ is een Rijksmonument, gebouwd in 1705 en is voornamelijk gebruikt voor het onderhoud van 
marineschepen. Ook avondwandelingen naar de Kazematten en betere marketing van de Vlissingse 
helden (beeld Michiel de Ruyter) zijn ideeën welke verder onderzocht kunnen worden. Op deze 
manier zet de gemeente haar markante historische figuren en elementen in ter versterking van haar 
toeristische recreatieve attractiviteit.  
 

Cultuur / Historie 
- Standbeeld van Michiel de Ruyter 
- Windorgel 
- Groene boulevard met de Oranjemolen 
- MuZEEum 
- Historische panden 
- Kunst in de openbare ruimte 
- Willem 3 Kazerne 
- Karolingenburcht 
- Molen de Pere Oost-Souburg 
- Kunstenaarscentrum IK in de Watertoren 
- Oude Markt 
- Vierwindenplein 
- Historische stadswandeling MuZEEum 
- Sint Jacobskerk 

NIEUW: Openstelling Kazematten (wandeling) 
NIEUW: Dok van Perry  
NIEUW: Historische stadsfietstocht MuZEEum 
NIEUW: Fietsroute langs landfront Duitse verdedigingslinie 
NIEUW: Wandelroutes: Oranjeroute 
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4.6   Thema 5: Strand en ontspanning 
Vlissingen heeft veel recreatieve mogelijkheden te bieden met zijn verschillende typen stranden, de 
boulevards en het fietsnetwerk. In dit thema zullen verschillende acties worden benoemd. 
 
Boulevards 
In 2011 worden de Boulevards geherprofileerd. Uitgangspunt voor de herprofilering is een 
fietsvriendelijker karakter van de Boulevards. Tevens wordt in 2011 een visie voor de boulevards 
opgesteld.  
 
In de visie van de Boulevards wordt onder andere de mogelijkheid onderzocht tot het realiseren van 
een horecapunt op het strand, welke als uitgiftepunt dient. Op dit moment zijn er nagenoeg geen 
mogelijkheden om op het strand zelf consumpties te verkrijgen. Daarnaast zal worden onderzocht wat 
de mogelijkheden zijn van takenscheiding in het bascaisson. Handhaving is een gemeentelijke taak, 
beheer kan mogelijk worden uitbesteed.  
 
Een andere ontwikkeling op de boulevards is de uitbreiding van een seizoensgebonden terras, in de 
vorm van een ‘balkon’ aan de boulevard. Een aantal horecabedrijven aan de boulevards krijgen de 
mogelijkheid om in de maanden april – november deze voorziening te realiseren.  
 
Strand 
In hoofdstuk drie is aangegeven op welke wijze de in de gemeente gelegen stranden zijn getypeerd 
en welk voorzieningenniveau daarbij hoort. We houden vast aan de bestaande typering en 
bijbehorend voorzieningenniveau. Alleen treedt in de begrenzing van het Duinstrand en het 
Westduinstrand een kleine wijziging op. Met de beoogde verplaatsing van strandpaviljoen Kon Tiki 
(planologisch mogelijk gemaakt), wordt de nieuwe locatie van Kon Tiki tevens de grens tussen het 
Westduinstrand en het Duinstrand. De verplaatsing van Kontiki geeft ruimte voor een beperkte 
uitbreiding van het aantal slaapstrandhuisjes op het Westduinstrand. Het Duinstrand behoudt een 
natuurlijk karakter. 
 
Op het Nollestrand wordt ook gewerkt aan verhoging van de kwaliteit. Er is een aanvraag ingediend 
voor het vernieuwen van strandpaviljoen Panta Rhei op de punt van de Nolle met een restaurant op 
de verdieping en een panorama terras. Tevens is het voornemen de centrale strandbewakingspost 
van de gemeente Vlissingen van het Badstrand naar de Nolledijk te verplaatsen. Bij de nieuwbouw op 
het Nollestrand komen ook voorzieningen voor mindervaliden, zoals een toiletvoorziening voor 
rolstoelgebruikers en een elektrisch aangedreven strandrolstoel.  
 
Met betrekking tot het strandbeheer en de strandbewaking wordt een heroriëntatie uitgevoerd. 
  
Voor wat betreft naaktrecreatie zijn er op dit moment binnen de gemeentegrenzen geen gebieden, 
geschikt voor naaktrecreatie, aangewezen. Voorgesteld wordt om dit beleid te continueren. 
 
Op steeds meer plaatsen in onze omgeving komt WIFI beschikbaar voor bezoekers, ook op het 
strand. We willen nagaan wat de mogelijkheden zijn om WIFI beschikbaar te krijgen op meer plaatsen 
in de stad, waaronder de stranden.  
 
Fietsroutes (ontwikkelen nieuwe routes en ICT toepassingen) 
De herstructurering Boulevards richt zich op het aansluiten van de fietsinfrastructuur op het 
kustfietspad en de groene boulevards. Particuliere initiatieven ter bevordering van de beleving op de 
boulevards worden dan ook aangemoedigd. 

 26



 
 
Voor wandelaars en fietsers ligt er een goede infrastructuur langs de kust. De Gemeente streeft echter 
altijd naar verbetering van de infrastructuur. Voor fietsers wordt nieuwe infrastructuur gecreëerd in de 
nabijheid van het Bunkergebied en de ontsluiting van het zwembad. Daarnaast is de ontwikkeling van 
nieuwe fietsroutes ook interessant. Ook voor wandelaars worden er nieuwe gebieden ontwikkeld. Het 
wandelnetwerk op Walcheren is vergelijkbaar opgezet met het fietsknooppuntensysteem. Op 
verschillende plaatsen waar paden en wegen elkaar kruisen zijn paaltjes aangebracht met nummers. 
Aan de hand van deze nummers kunnen wandelaars zelf hun eigen routes uitstippelen. Hier vloeit een 
groot aantal routes uit voort, bijvoorbeeld het ‘Ommetje Ritthem’.  
 
ICT biedt ook kansen om de kwaliteit van fietstochten te verbeteren. Zo bestaan er reeds 
verschillende fietsrouteplanners en navigatie. Een nieuwe ontwikkeling is een I-phone applicatie 
waarbij op bepaalde knooppunten in fietsroutes informatie kan worden opgevraagd over de objecten 
op deze locatie. Daarnaast wordt in samenwerking met het Routebureau Zeeland een aantal 
themaroutes verder uitgewerkt. Geluidsfragmenten kunnen een nieuwe dimensie geven aan 
fietsroutes.  
 

Strand en ontspanning 
- Strand Westduin 
- Duinstrand 
- Nollestrand 
- Badstrand 
- Strand Ritthem 
- Fietsroutes: Nationaal landschap Walcheren, het kustfietspad, landelijke fietsroutes, ANWB 

routes en het knooppuntensysteem 
NIEUW: Heroriëntatie strandbeheer en strandbewaking 
NIEUW: Badcaisson: Onderzoeken mogelijkheden takenscheiding en strandbar 
NIEUW: Uitbreiding terrassen horeca op Boulevard Bankert 
NIEUW: Herstructurering boulevards: beleving op de boulevards 
NIEUW: Mogelijkheden nagaan voor WIFI op de stranden 
NIEUW: Fietsroutes (ontwikkelen nieuwe routes en ICT toepassingen) 

 
4.7 Thema 6: Water als kans  
Vlissingen is een maritieme gemeente. Vlissingen, stad aan zee, biedt verschillende attracties die een 
relatie hebben met de maritieme historie van de gemeente Vlissingen. Er zijn echter weinig 
watergebonden activiteiten zoals rondvaarten of recreatieve watersporten.  
 
Het beleid van de Gemeente Vlissingen is gericht op uitbreiding van het aanbod van recreatie op het 
water. De Gemeente staat positief tegenover nieuwe initiatieven op het gebied van rondvaarten, 
watertaxi’s en watersport. Er is echter wel een aantal beperkingen. Zo zijn de mogelijkheden voor 
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watersport achter de sluizen, in de binnenhavens, beperkt omdat de ruimtes klein zijn en de maximum 
vaarsnelheid 15km/uur is. Buiten de sluizen is meer ruimte, maar aangezien de vaargeul vlak langs de 
kust gelegen is, zijn ook daar de mogelijkheden voor watersport beperkt. Daar waar kansen liggen 
worden deze gefaciliteerd en gestimuleerd zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de jachthaven. 
 
Watertaxi 
Een watertaxidienst tussen het Dok en het station is een kans om de verbinding tussen het 
stationsgebied en de binnenstad te verbeteren. Marktpartijen kunnen inspelen op deze gewenste 
ontwikkeling. Wanneer de watertaxi een succesvol concept blijkt te zijn, wordt onderzocht of de routes 
kunnen worden uitgebreid over het Kanaal door Walcheren of een rondvaart door de binnenhaven en 
langs de boulevards. De watertaxi heeft zowel een vervoersfunctie, omdat het de bereikbaarheid van 
de binnenstad vergroot, als een toeristische functie die bijdraagt aan de maritieme beleving van de 
gemeente. 
 
Figuur 6: Route watertaxi, openbaar vervoerroutes en route Zonnetrein van en naar het station 

 

Trein 

Bus 

Watertaxi 

Fast Ferry 

Zonnetrein 

 
(Rivier-) cruises, rondvaarten en andere vormen van watersport 
Naast het faciliteren van initiatieven uit de markt, willen wij als Gemeente ook zelf verkennen welke 
mogelijkheden er zijn. Specifiek gaat onze aandacht daarbij uit naar de mogelijkheden voor fiets- en 
wandelroutes langs de kustlijn, waterrecreatie bij het Scheldekwartier en dagvaarten naar steden in 
België (bijvoorbeeld Antwerpen, Gent, Oostende). Dit naar het voorbeeld van de Flandria die in de 
periode van 1948 – 1999 tussen Antwerpen en Vlissingen en langs de Walcherse kust voer. Deze 
dagvaart geeft de mogelijkheid om Belgische toeristen naar Vlissingen te trekken. Daarnaast kunnen 
de mogelijkheden tot een rondvaart door de binnenhavens en langs de boulevards worden 
onderzocht. Bij nieuwe ontwikkelingen moet aandacht zijn voor de aanwezigheid en de kwaliteit en 
veiligheid van voorzieningen op de kade.  
 
Maritieme visie, bruine vloot, witte vloot en historische schepen  
In de Maritieme Visie van Gemeente Vlissingen (planning vaststelling 2011) wordt ingegaan op de 
ambities op het gebied van rivier- en zeecruises, de beoogde groei van het aantal ligplaatsen voor 
(zee)zeiljachten en het onderzoeken van kansen en mogelijkheden op het gebied van de bruine en 
witte vloot en historische schepen.  
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Zeeland heeft voldoende potentie om het watersportgebied van Nederland te worden. In 
samenwerking met andere gemeenten moet dan worden gewerkt om de beeldvorming te verbeteren. 
Ook de Provincie Zeeland heeft zich in het Omgevingsplan Zeeland 2006 – 2012 als doel gesteld om 
het imago van de Zeeuwse watersport mogelijkheden te verbeteren. Dit wordt verder uitgewerkt in het 
Masterplan Watersport (2010). Door de uitbreiding van het aantal ligplaatsen en andere 
aandachtspunten die in de maritieme visie naar voren komen, is het idee ontstaan om Vlissingen en 
eigenlijk de gehele zuidwestelijke delta als watersportgebied op de kaart te zetten. De Maritieme visie 
geeft hier invulling aan voor het Vlissingse deel. 
 

Water als kans 
- Jachthaven 
- Kanovijver 

NIEUW: Maritieme visie (vaststelling gepland 2011) 
NIEUW: Rondvaart binnenhaven en boulevards 
NIEUW: Meer ruimte voor bruine vloot 
NIEUW: Meer ruimte voor witte vloot 
NIEUW: Meer ruimte voor historische schepen 
NIEUW: Watertaxi 
NIEUW: (Rivier-) cruises van en naar (Belgische) steden 
NIEUW: Rondvaart door Vlissingen-Oost (icm bedrijfsbezoeken) 
NIEUW: Zuidwestelijke delta als watersportgebied promoten 

 
4.8  Thema 7: Evenementen 
In de maanden juli en augustus is het bezoekersaantal in de gemeente Vlissingen het hoogste. De 
verblijfsaccommodaties zijn in deze tijd vaak volledig bezet. Het toevoegen van evenementen in deze 
periode zal daarom niet tot meer overnachtingen leiden. Door nieuwe evenementen juist buiten de 
maanden juli en augustus te programmeren leidt dit tot een verruiming van het hoogseizoen. Een 
verhoging van het bezoekersaantal buiten deze piek biedt veel voordelen, zonder dat daar grote 
investeringen voor nodig zijn. Het organiseren van evenementen (door marktpartijen) buiten het 
hoogseizoen moet bijdragen aan het behalen van de doelstelling om een verhoogd bezoekersaantal 
te realiseren. Bovendien geven evenementen spin-off aan detail en horeca. Vlissingen streeft er naar 
om festivalstad van Zeeland te zijn. Festivals dragen sterk bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van 
de stad. Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om het aantal evenementen in het voor- 
en/of naseizoen uit te breiden en hoe de Gemeente dit kan faciliteren. In de samenwerkingsvisie 
2010-2020 Middelburg – Vlissingen wordt aangegeven dat tussen verschillende gemeenten op 
Walcheren betere afstemming plaatsvindt op welke de dagen de evenementen georganiseerd worden 
en welke type evenementen er georganiseerd worden in deze perioden.  
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Evenementen13

- Kermis 
- Onderstroom 
- Film by the sea 
- Sail / Vlissingen maritiem 
- Strandcross 
- Nachtmarkt 
- Bevrijdingsfestival 
- Vlissingen Rescue 

NIEUW: Onderzoek mogelijkheden uitbreiding evenementen in voor- en 
naseizoen 
NIEUW: Afstemming evenementen met gemeenten Middelburg en Veere 

 
4.9   Thema 8: Natuur 
Met de toekomstvisie, structuurvisie en ook deze toeristische visie legt de Gemeente de focus in 
sterke mate op de zeezijde van de stad. Echter, ook aan de landzijde ligt een gebied dat toeristisch 
recreatief voor een bijzondere beleving kan zorgen. Met het Ritthemse bos, Fort Rammekens en het 
Landfront is het Nationaal Landschap Walcheren een plek bij uitstek om te wandelen en fietsen. Ook 
het recent aangelegde kustfietspad biedt een unieke mogelijkheid tot recreatie. In het project ‘Zwakke 
Schakels’ zijn kustversterkingen gerealiseerd met daarop een fietspad aan zowel de zeezijde als 
achter de duinen. Door het ontwikkelen van nieuwe fiets- en wandelroutes en de aanleg van nieuwe 
infrastructuur worden de mogelijkheden om deze natuur nog beter te ontdekken gerealiseerd. Vanuit 
het centrum van Vlissingen is het Nationaal Landschap zeer goed en snel bereikbaar. De 
aansluitingen op de groene boulevard en het kustfietspad maken dit mogelijk.  
 

Natuur 
- Groene boulevard 
- Nollebos 
- Ritthemse bos 
- Fietsroutes: Nationaal landschap Walcheren en Kustfietspad 

NIEUW: Fiets- en wandelroutes (Fietsroute Landfront) 
 
 
 

                                                 
13 Criterium: Meer dan 10.000 bezoekers 
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5 FINANCIEEL KADER  
In hoofdstuk vier is een groot aantal ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden aangedragen 
welke er toe bijdragen dat de gestelde doelen van deze toeristische nota worden behaald. De 
Gemeente heeft hierbij met name een stimulerende en faciliterende rol in de realisatie van 
ontwikkelingen in de toeristische sector.  
 
Vlissingen subsidieert het VVV en de Stichting Vlissingen Promotie, welke een verbindende partij zijn 
tussen de Gemeente en ondernemers. In de gemeentelijke begroting 2012 – 2015, programma 10: 
“Toerisme en economie’, wordt een budget van € 30.000 opgenomen ter stimulering van toeristische 
initiatieven. Zodra de begroting 2012 is vastgesteld zal op basis van de genoemde budgetten een 
uitvoeringsplan worden opgesteld voor de uitwerking van de in deze nota gestelde prioriteiten op het 
gebied van toerisme. Een en ander in relatie met de nog op te stellen nota duurzaamheid.  
 
Het streven is om de ambities zoveel mogelijk te realiseren door aansluiting te zoeken bij andere 
initiatieven. Bijvoorbeeld binnen de programma’s 6 tot en met 10, waar middelen beschikbaar zijn voor 
projecten die een sterke relatie hebben met toerisme. Zo wordt er bij de herprofilering van de 
boulevards, het centrummanagement, het Scheldekwartier en vanuit het evenementenbeleid 
geïnvesteerd in verschillende initiatieven die bijdragen aan een hogere kwaliteit van het toeristische 
aanbod en het verlengen van het toeristische seizoen. Daarnaast zijn er vele dwarsverbanden met de 
maritieme visie (vaststelling gepland in 2011), sportbeleid, structuurvisie en de cultuurnota. 
 
In hoofdstuk 6 is het uitvoeringsprogramma opgenomen. Uit de lijst van actiepunten geven wij prioriteit 
aan onderstaande punten:  

• Thema vermaak: Onderzoek naar mogelijkheden tot (maritieme) bedrijfsbezoeken en 
mogelijkheid voor rondvaarten Vlissingen Oost.  

• Thema verbindingen: Citymarketing & invulling toeristische promotie 
• Thema verbindingen: Actualisering GVVP en onthaalinfrastructuur.  
• Thema verbindingen: Verbinding Boulevards – Binnenstad.  
• Thema verblijf: Ligplaatsen jachthaven 
• Thema verblijf: Herontwikkeling locatie Britannia. 
• Thema verblijf: Onderzoek naar liberalisering deeltijdwonen.  
• Thema water als kans: Af-/rondvaarten van en naar Belgische steden.  
• Thema uitdaging: Innovatieve ideeën van ondernemers die bijdragen aan de ontwikkeling 

van het (maritieme) toeristische product van Vlissingen.  
• Thema strand en ontspanning: Heroriëntatie strandbeheer en strandbewaking 

 
Voor het invulling geven aan de toeristische promotie en het onderbrengen van gastheerschap en 
promotie bij één organisatie wordt een budget geraamd van € 15.000 per jaar. Voor het stimuleren 
van de uitbreiding van het dagrecreatieve aanbod (o.a. bedrijfsbezoeken, rondvaarten) wordt een 
budget gereserveerd van € 10.000 per jaar. Het resterende budget van € 5.000 wordt gereserveerd 
voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het toeristisch product en passen binnen het toeristisch 
beleid van de gemeente Vlissingen.  
 
Naast investeringen is er vanaf 2011 een structurele bezuinigingstaakstelling opgenomen voor het 
strandbeheer en de strandbewaking. Dit noopt tot een heroriëntatie op het strandbeheer en de 
strandbewaking.  
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6 UITVOERINGSPROGRAMMA TOERISTISCHE NOTA 
In hoofdstuk vier zijn de acties voor het verwezenlijken van het toerisme- en strandbeleid benoemd. Het streven is de acties in de looptijd van deze toeristische nota (2011- 2015) te onderzoeken, te stimuleren en uit te voeren. De 
opsomming van deze acties, zoals weergegeven in onderstaand schema, genereert een aanzienlijke lijst. Het is echter geen onrealistische lijst. Op basis van het karakter van de actiepunten (faciliterend aan het toeristisch product of 
invulling gevend aan het toeristisch product) is een opdeling te maken naar acties waar de Gemeente trekker is en waar de markt het op moet pakken. De gemeente staat er dus niet alleen voor, maar moet samen met de markt het 
gepresenteerde beleid uitvoeren. Dit vraagt om een proactieve houding van de Gemeente zodra er zich kansen in de markt voordoen die aansluiten op en uitvoering geven aan het toeristisch beleid. Daarbij komt dat een aantal 
actiepunten waar de Gemeente trekker van is al meeliften op bestaande projecten, waardoor geen extra capaciteit hoeft worden vrijgemaakt om het actiepunt te realiseren. Een integrale benadering zoals de Gemeente die hanteert, is bij 
dergelijke projecten een vereiste. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de actiepunten voor de periode 2011-2015 die voortvloeien uit de toeristische nota. Meer informatie over de actiepunten is te vinden in hoofdstuk 4. Een eerste evaluatie van deze toeristische 
nota zal plaatsvinden na de zomer van 2012. 
 
 
 
Thema Nr Actiepunt Betrokken partijen Periode Trekker

1 Actualisering GVVP en onthaalinfrastructuur Gemeente 2010 - 2015 Gemeente
2 Verbinding Boulevards – Binnenstad Gemeente 2011 - 2012 Gemeente
3 Citymarketing Gemeente, Provincie 2011 - 2015 Gemeente
4 Toeristische promotie en gastheerschap onderbrengen bij 1 organisatie VVV, SVP, Gemeente 2012 - 2013 Gemeente
5 Samenwerking met HZ Gemeente, HZ 2011 - 2015 Gemeente
6 Promotie Vlaamse toerist VVV 2011 - 2015 Gemeente
7 Ligplaatsen jachthaven Gemeente, Markt 2012 - 2015 Gemeente, markt, vereniging
8 Herontwikkeling hotel Britannia Gemeente, Markt 2011 - 2015 Markt
9 Camperplaatsen Gemeente, Markt 2011 - 2015 Markt

10 Beperkte uitbreiding slaapstrandhuisjes Gemeente, Markt 2011 - 2015 Gemeente
11 Pensions op strandpaviljoens Gemeente, Markt 2011 - 2015 Markt
12 Verkenning mogelijkheden "casa academica" Gemeente, Markt 2011 - 2012 Gemeente
13 Onderzoeken liberalisering deeltijdwonen Gemeente 2011 - 2012 Gemeente
14 Onderzoek naar mogelijkheden tot maritieme bedrijfsbezoeken Gemeente, VVV, Markt 2011 - 2012 n.t.b.
15 Fietsroute Landfront Gemeente 2011 - 2012
16 Combinatietickets / Dagarrangementen Gemeente, VVV, Markt 2011 - 2015 Markt
17 Historische stadsfietstocht MuZEEum, Gemeente 2011 MuZEEum
18 Openstelling Kazematten MuZEEum, Gemeente 2012 MuZEEum
19 Wandelroute: Oranjeroute Gemeente, VVV, SVP, MuZEEum 2011
20 Dok van Perry Gemeente 2011 - 2012
21 Ontwikkelen nieuwe fietsroutes en ICT toepassingen. Routebureau Zeeland, Gemeente 2011 - 2015 Routebureau Zeeland
22 Badcaisson: Onderzoek naar takenscheiding en strandbar Gemeente, Markt 2011 - 2012 Gemeente
23 Uitbreiding terrassen Boulevard Bankert Gemeente, horecaondernemers 2011 - 2015 Markt
24 Beleving op de boulevards Gemeente, Markt 2011 - 2015 Gemeente
25 Mogelijkheden nagaan voor WIFI op de stranden Gemeente, Markt 2011 - 2015 Markt
26 Heroriëntatie strandbeheer en strandbewaking Gemeente Vlissingen, Gemeente Veere 2011 - 2012 Gemeente
27 Maritieme notitie (vaststelling 2012) Gemeente, Markt 2011 - 2012 Gemeente
28 Rondvaart binnenhaven / boulevards Gemeente, Markt 2011 - 2012 Markt
29 Ruimte voor bruine vloot Gemeente, Markt 2012 - 2013 Gemeente
30 Ruimte voor witte vloot (riviercruises, Zonnebloem) Gemeente, Markt 2012 - 2013 Gemeente
31 Ruimte voor historische schepen Gemeente, Markt 2012 - 2013 Gemeente
32 Watertaxi Gemeente, Provincie, Markt 2011 - 2015 Markt
33 (Rivier-) af-/rondvaarten van en naar Belgische steden Gemeente, Markt 2011 - 2012 Markt
34 Rondvaart door Vlissingen oost Gemeente, VVV, Markt 2011 - 2012 Markt
35 Zuidwestelijke delta als watersportgebied promoten Gemeenten, Provincie, Stuurgroep Zuidwestelijke Delta 2011 – 2015 Gemeente (onderdeel Vlissingen)
36 Evenementen in voor- en naseizoen Gemeente, Markt 2011 - 2015 Markt
37 Afstemming evenementen met gemeente Middelburg en Veere Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen 2012 - 2015 Gemeente

Nieuwe fiets- en wandelroutes
(oa. Fietsroute Landfront)

Uitdaging 39 Innovatieve ideeën van ondernemers die bijdragen aan de ontwikkeling van het 
(maritieme) toeristische product van Vlissingen

Ondernemers, Gemeente Vlissingen 2011 - 2015 Ondernemers

Verbindingen

Verblijf

Vermaak

Cultuur/Historie

Strand en 
ontspanning

Water als kans

Evenementen

Natuur 38 Provincie Zeeland, Gemeenten Middelburg, Veere en 
Vlissingen, Waterschap, Stichting bunkerbehoud

2011 n.t.b.
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BIJLAGE 1: Toeristische infrastructuur 
 
VERBLIJF   
   
Campings Plaatsen 
Camping De Lange Pacht, Boksweg 1 60 
Camping De Nolle, Van Woelderenlaan 1 68 
Campingterrein Naturistenvereniging Zeelandia, Fort de Ruijterweg 6 50 
Mini-camping d'Abeele, Abeelseweg West 4 15 
Mini-camping Karnemelkshoek, Barentsweg 2 25 
Minicamping Duinerve, Galgeweg 9 25 
    
Hotels, pensions, B&B en kamerverhuur Aantal slaapkamers 
Amadore Grand Hotel Arion 66 
Hotel De Belgische Loodsensocieteit 11 
Hotel Pension Wolff 28 
Hotel Truida 20 
Hotel Piccard 46 
Solskin 13 
Hotel Bonaventure 10 
Hotel De Leugenaar 15 
Hotel de Ruyter 10 
Hotel Royal 22 
Hotel-Eetcafé Michieltje 7 
Pension Marijke 7 
De Vissershaven 4 
Strandappartementen De Gulden Stroom 56 
Hotel Zilt 16 
Cityhostel Vlissingen 10 
  
Diversen   
B&B De Rode Boei, Singel 104 14 
B&B C.J. Duits-Petri, Wildbaan 5 4 
B&B De Kleyne Wereld, Nieuwstraat 24 4 
B&B Zeeroos, Schubertlaan 3  2 
De Dreu, P.A. de Genestetlaan 13 5 
Jansen, Palingstraat 4 9 
J.M.C. Buijs, Badhuisstraat 209 5 
L.A. Bakker, H. Vroomlaan 38/40 4 
Spadea, P.A. de Genestetlaan 14 5 
Pension Papillon, Kanaalstraat 103 12 
Strandhuisjes Nollestrand, L.J. van Nieuwenhuijzen 32 
Strandhuisjes Westduin, Fam. Roelse 5 
Versteeg, Singel 100 5 
VLK660, Schaepmanstraat 67 2 
Woonboerderij Zeelandia, Vlissingse Kleiweg 3 4 
  
Vakantieparken Plaatsen 
Elly Oostdijk Recreatie, Bungalowpark Westduin VL317-VL336 
    
Vakantieverblijf Plaatsen 
"D'Oase", Galgeweitje 40 4 

 35



Appartement Martina nr 19, Burg. van Woelderenlaan 100-19 4 
Bestevaer, Scheldestraat 60 2 
Martina, Burg. van Woelderenlaan 100-15 4 
Net wa'k wou, Zandweg 45 12 
Plexat, Verlorenlandstraat 1 3 
Swaenenburgh Recreatie, Zwanenburgseweg 11 4 
VL032, Boulevard De Ruyter 38 4 
VL033, Boulevard de Ruyter 50 4 
VL034, Boulevard de Ruyter 52b 4 
VL035, Boulevard de Ruijter 52d 4 
VL039, Boulevard Evertsen 36 4 
VL040, Boulevard de Ruyter 80 6 
VL044, Boulevard de Ruijter 100 2 
VL090, Galgewei 35 5 
VL092, Galgeweitje 29 5 
VL093, Galgeweitje 26 4 
VL095, Galgeweitje 43 5 
VL098, Gerbrandystraat 49 2 
VL100, Gravestraat 83 4 
VL106, Hobeinstraat 9 4 
VL107, Hogeweg 110 6 
VL111, Kasteelstraat 37 4 
VL160, Paauwenburgweg 31 6 
VL195, Vlissingsestraat 174 4 
VL231, Burgemeester van Woelderenlaan 1005 4 
VL237, Burgemeester van Woelderenlaan 100-18 4 
VL247, Zeilmarkt 33 4 
VL317, Westduin 17 6 
VL321, Westduin 21 6 
VL323, Westduin 23 6 
VL330, Westduin 30 7 
VL336, Westduin 36 7 
    
Michiel de Ruyter jachthaven  Plaatsen 
Vaste ligplaatsen 70 
    
Jachthaven Binnenhaven, Vereniging voor Watertoerisme "Schelde"  Plaatsen 
Vaste ligplaatsen  82 
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Bijlage 2:  Toerisme uitgedrukt in cijfers 
 
Cijfers  
Om een beeld te geven van de toeristische cijfers voor Vlissingen is gebruikt gemaakt van de cijfers 
van het Kenniscentrum Toerisme en de Stadsmonitor. Uit de inventarisatie van beschikbare cijfers 
blijkt dat er weinig specifiek Vlissingse cijfers zijn. Alleen de cijfers voor Zeeland en Walcheren kunnen 
nu gebruikt worden. De cijfers voor Walcheren geven een indicatie van ontwikkelingen, maar kunnen 
niet direct vertaald worden naar de Vlissingse situatie. Voor de toekomst is het verzamelen van 
Vlissingse cijfers over toerisme en recreatie een belangrijk aandachtspunt.  
 
Toeristische trendrapportage 2009 – 2010 
In de toeristische trendrapportage van het Kenniscentrum Kusttoerisme worden de belangrijkste cijfers 
voor de toeristische sector weergegeven. De totale uitgave vindt u op www.kenniscentrumtoerisme.nl. 
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen op het gebied van toerisme in Zeeland en 
Walcheren beschreven.  
 
Verblijf en bestedingen  
In 2009 is er een lichte stijging van het aantal vakanties van Nederlandse toeristen in Zeeland. De 
regio’s Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen profiteren hier het meest van. Ook het aantal 
vakantieovernachtingen in Zeeland is in 2009 gestegen ten opzichte van 2008. De regio’s Walcheren 
en Zeeuws-Vlaanderen kennen de grootste stijging van het aantal vakantieovernachtingen. De duur 
van de vakantie ligt in Zeeland hoger dan het landelijk gemiddelde (7,4 nachten ten opzichte van 7,2 
gemiddeld in Zeeland). De duur van de vakantie neemt in Zeeland ook toe ten opzichte van 
voorgaande jaren. Op Zeeuws niveau is kamperen is het meest populaire vakantieverblijf. Eenderde 
(33%) van de overnachtingen van Nederlanders in Zeeland is op een (mini-) camping. Voor de 
gemeente Vlissingen geldt dat in 2009 naar schatting zo’n 180.000 overnachtingen hebben 
plaatsgevonden. Het exacte aantal kan niet worden aangeven (cijfers over het aantal overnachtingen 
in jachthavens en bij particuliere verhuurders zijn niet bekend). In Vlissingen zijn relatief weinig 
bedden per 10.000 inwoners (107,8) ten opzichten van het Zeeuwse gemiddelde (126,2). Dit 
gemiddelde wordt echter enorm beïnvloed door de enorme aantallen in de gemeenten Veere en 
Schouwen-Duiveland. Het aantal cafés en restaurants in Vlissingen is wel hoger dan het Zeeuwse 
gemiddelde14. 
 
Uitstapjes 
In Zeeland werden in totaal 43,8 miljoen uitstapjes ondernomen. Zeeland is aantrekkelijk voor 
watersport en buitenrecreatie. Zeeland is minder in trek voor uitstapjes op het gebied van winkelen, 
cultuur, sportwedstrijden, wellness en attracties. In totaal is er in Zeeland ruim € 615 miljoen 
uitgegeven aan uitstapjes. Hiervan gaat het meeste geld naar buiten recreatie, recreatief winkelen en 
uitgaan. De Zeeuwse bevolking zelf ondernam 38,3 miljoen uitstapjes, waarvan het grootste deel in de 
eigen provincie (31,6 miljoen). In Zeeland gaf de Zeeuwse bevolking in totaal zo’n € 427 miljoen uit 
aan uitstapjes. Buiten Zeeland geven Zeeuwen zo’n 141 miljoen uit aan uitstapjes. Het meeste geld 
wordt dan uitgegeven aan een wellness-beleving.  
 
Door inwoners van buiten Zeeland zijn nog eens 12,2 miljoen uitstapjes in de provincie ondernomen. 
Dit leverde de provincie zo’n € 189 miljoen op. Er zijn helaas geen gegevens beschikbaar over het 
aantal uitstapjes en de bestedingen van buitenlanders in Zeeland.   
 
Watersport  
Watersport is voor Zeeland een belangrijke vorm van recreatie. In totaal kent de provincie zo’n 11.000 
ligplaatsen voor pleziervaartuigen. In 2009 zijn in totaal door Nederlanders 670.000 vakanties op een 
kajuitjacht ondernomen. Het grootste deel op een eigen kajuitjacht (86%). De meeste bootvakanties 
vallen onder de categorie korte vakanties (2-7 dagen). Gemiddeld besteden toeristen per persoon op 
een bootvakantie zo’n € 132 per verblijf. In Zeeland zijn die bestedingen hoger: € 174 per persoon per 
bootvakantie. Het meeste geld gaat naar boodschappen (44%), horeca (15%), 
scheepsbenodigdheden (13%) en overnachtingen (11%). De belangrijkste activiteiten ondernomen 
door boottoeristen op een eigen jacht in Zeeland zijn bezoek aan dorp of stad. Andere populaire 
activiteiten zijn een restaurant, zonnen en fietsen/wandelen.  
 

                                                 
14 Kamer van Koophandel, ‘Gemeente Vlissingen in beeld’, 2009  
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In Zeeland brengen Nederlanders in totaal 10.000 bootvakanties door op een gehuurd of geleend 
kajuitjacht. Zij besteden gemiddeld € 155 in Zeeland per bootvakantie. Het grootste deel wordt 
uitgegeven aan boodschappen (27%), horeca (22%) en huurkosten (13%).  
 
Werkgelegenheid  
De werkgelegenheid in toerisme en recreatie wordt bepaald via de aanbodzijde: het aantal werkzame 
personen bij bedrijven die direct gerelateerd zijn aan toerisme en recreatie. Sectoren die profiteren 
van het toerisme, zoals de middenstand of de toeleveranciers, worden niet meegerekend. In 2009 
waren er 14.430 personen in Zeeland werkzaam in de toeristisch-recreatieve sector. Op de totale 
Zeeuwse werkgelegenheid is het aandeel 8,4%. De horeca is binnen de sector de grootste werkgever 
met 7.810 werkzame personen in 2009 in Zeeland. Walcheren kent het grootste aantal banen in 
toerisme en recreatie. De sector recreatie en toerisme is goed voor 5,8 % van de totale 
werkgelegenheid in Vlissingen. Vlissingen scoort hiermee onder het Zeeuwse gemiddelde (7,4%). In 
dit cijfer is geen rekening gehouden met de werkgelegenheidseffecten van het dagtoeristisch bezoek 
aan Vlissingen. Het aantal toeristisch gerelateerde banen in Vlissingen is sinds 2000 met 8,9% 
toegenomen. Deze groei is hoger dan het Zeeuwse gemiddelde (6%) en wijkt in positieve zin af van 
de daling van de werkgelegenheid in het totale Vlissingse bedrijfsleven (-4,2%). 
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