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FEITEN & CIJFERS

DIT IS OEGSTGEEST• • •

Circa 23.000 inwoners op bijna 8 vierkante kilometer oppervlakte • 

Een van de beste woongemeenten van Nederland • 

Ruimtelijke beleving, brede lanen, groene percelen •

Winkelgebied De Kempenaer: ‘de parel in fashion & lifestyle’ • 

Winkelcentrum Lange Voort: ‘place to be als het gaat om food & drink’ •

100 monumenten waaronder 2 kastelen en 2 molens •

Werelda�rac�e CORPUS Reis door de mens •

Beroemde inwoners: Jan Wolkers, Boerhaave en René Descartes •

De ‘Poort naar de Stad’: historisch Leiden om de hoek •

De ‘Poort naar de Kust’: slechts 6 kilometer van zee •

De ‘Poort naar de Bollen’: pracht en praal in ons DNA •

Strategische en bereikbare ligging in de Randstad •

Op 15 minuten van Amsterdam Airport Schiphol - AMS •

4 interna�onale kennisclusters in de Oegstgeester regio •

Rela�ef veel zelfstandige professionals •

Een van de hoogste sportpar�cipa�es in Nederland •

Veel dorpskracht onder bewoners en local heroes •
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Welkom (terug) in Oegstgeest!

Natuurlijk zijn wij geen Giethoorn met een blijkbaar onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op Chinezen, evenmin zijn wij de E�eling met zijn Lange 
Jan. Wij zijn gewoon Oegstgeest en dat omvat al veel meer dan we denken. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld onze eigen Lange Jan in de vorm van CORPUS. 
Le�erlijk en figuurlijk een werelda�rac�e van formaat - waar reeds een 
miljoenenpubliek voor naar Oegstgeest kwam - en al helemaal ‘werelds’ nu 
we CORPUS vanuit Oegstgeest exporteren naar China. Aan die andere Jan 
hebben we te danken dat de naam Oegstgeest in Nederland wereldberoemd 
is, al geven velen aan geen idee te hebben waar het ligt. Daar brengen we 
graag verandering in.

Met dit dossier onder de arm - dat het midden houdt tussen een ‘Enkhuizer 
Almanak’ voor Oegstgeest, de ‘Capitool reisgids Oegstgeest’ en het 
‘Sta�s�sch zakboek Oegstgeest 2015’ - willen het Dorpslab en de gemeente 
u graag betrekken bij het unieke verhaal van Oegstgeest en de wijze waarop 
we dit (nog beter) kunnen benu�en om het dorp op de kaart te ze�en. Het 
Dorpslab hee� de mogelijkheden van dorpsmarke�ng in dit dossier alvast 
uitgebreid in kaart gebracht.

Dorpslab adviseert om te komen tot een S�ch�ng Dorpsmarke�ng 
Oegstgeest, met een ac�eve dorpsmarketeer in de gelederen die het dorp in 
lokaal en regionaal verband promoot en posi�oneert. Het ligt in de 
bedoeling om in oktober - mede naar aanleiding van alle reac�es en 
reflec�es op dit plan van aanpak - de balans op te maken en de plannen te 
concre�seren. Uw inbreng en draagvlak stellen we daarbij zeer op prijs. 
Ook u nodigen wij daarom van harte uit uw reac�e aan ons kenbaar te 
maken. 

Later in het najaar willen we ook de gemeenteraad van Oegstgeest vragen 
met de dan nader uitgewerkte plannen in te stemmen en daarmee een 
gefundeerde basis voor een meerjarige aanpak te leggen. Zo hopen we met 
een posi�eve gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en 
belanghebbenden nog dit jaar alle voorbereidingen te treffen zodat niets de 
a�rap van Oegstgeester dorpsmarke�ng per 1 januari 2016 meer in de weg 
hoe� te staan.

Lucien Geelhoed
Dorpslab Oegstgeest
lucien@dorpslab.nl



PLAN 
VAN 

AANPAK

DORPSMARKETING
OEGSTGEEST

SAMENVATTING



SAMENVATTING

Inventarisatie beleid
In verschillende gemeentelijke beleidsdocumenten komt 
Dorpsmarke�ng Oegstgeest naar voren. We hebben deze op 
een rij gezet. Speerpunten daarbij zijn het beter presenteren 
van het dorp en het ‘versterken van het merk Oegstgeest’. 
Deze dorpsmarke�ng hoort in lijn te zijn met het besluit om 
zelfstandig te blijven en met het intensiveren van regionale 
samenwerking. In ons verhaal zijn om die reden treffende 
voorbeelden uit de regio opgenomen die ook de profilering 
van Oegstgeest ten goede kunnen komen.

Dorp op de kaart zetten
De gemeente hee� Dorpslab, als trekker van dorpsmarke�ng 
in Oegstgeest, verzocht om een plan van aanpak op te stellen 
voor Dorpsmarke�ng Oegstgeest (hierna: DMO). Tevens is 
gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om Oegstgeest 
‘beter op de kaart’ te ze�en en de unieke en 
onderscheidende kenmerken (USP's – unique selling points) 
te inventariseren voor Oegstgeest.

Definitie dorpsmarketing
“Dorpsmarke�ng Oegstgeest is het geheel om de aantrekkelijkheid 
van Oegstgeest te verkopen en haar imago te verbeteren, met als 
doel grotere economische en sociaal-culturele ac�viteiten te creëren. 
Dit alles passend in de marke�ng van de (Leidse) regio om het 
gebruik van regionale producten - bedrijventerreinen, stadscentra, 
woongebieden, toeris�sche gebieden, enzovoort - te vergroten. Om 
met deze ac�viteiten het beste in de eigen gemeenschap naar boven 
te halen en de dorpscultuur van Oegstgeest te versterken.” 

Richtingwijzer
Dit rapport gee� geen defini�ef antwoord en advies over hoe 
DMO in te vullen. Wel bevat het kaders, feiten en veel 
informa�e. Het is een verkennend verhaal over wat 
Oegstgeest te bieden hee�, wat het DNA van Oegstgeest is, 
waar de kansen liggen, welke verhaallijnen mogelijk zijn, en 
hoe dit in marke�ngtermen is te benu�en en wat hier voor 
nodig is. Ook worden een aantal valkuilen en zwakten 
aanges�pt. Mogelijke rich�ngen voor een plan van aanpak en 
bijbehorende organisa�e worden geschetst met per scenario 
de voor- en nadelen. Tenslo�e wordt het Dorpslab 
voorkeursscenario aangegeven.

Doelstellingen
De concrete doelen van Dorpsmarke�ng Oegstgeest zijn om:
• Oegstgeest zo goed mogelijk te profileren
• de aantrekkelijkheid van Oegstgeest te verhogen
• het imago waar nodig te verbeteren en uit te bouwen
• de ac�viteiten te versterken, gericht op de doelgroepen van 
het gebied
• economische ontwikkeling te s�muleren
• alle par�jen te ondersteunen die zich direct en indirect met 
dorpsmarke�ng bezighouden

Kortom, een boeiend, samenhangend, eenduidig, geloof-
waardig en goed klinkend verhaal van Oegstgeest te maken!

Doelgroepen
De beoogde marke�ngorganisa�e is primair gericht op haar 
doel en beoogde doelgroepen. Primaire doelgroepen zijn de 
drie B's: Bezoekers, Bedrijven en Bewoners. 
Niet alleen de huidige bewoners, organisa�es en bedrijven 
van Oegstgeest. Het verhaal van de marke�ng is zeker ook 
naar ‘buiten’ gericht, op mensen en organisa�es die nog geen 
directe binding met Oegstgeest hebben en hen te verleiden 
om hier te komen. Tijdelijk bezoek in de vorm van winkelen of 
ontspanning, of meer permanent om te wonen of (bedrijfs-) 
ac�viteiten te ves�gen.

Waaier aan mogelijkheden
Oegstgeest is primair een woongemeente. Een prach�ge 
groenblauwe (woon)gemeente, die veel te bieden hee�, met 
een waaier aan mogelijkheden. Vooral zijn er veel kleine 
dingen te noemen die tezamen hun waarde hebben, maar op 
zichzelf misschien onvoldoende zijn om sterk in de markt te 
ze�en. Vandaar dat gekozen is om vanuit thema's de 
marke�ngaanpak te benaderen.

Toepassingsgebieden
We onderscheiden in dit plan drie toepassingsgebieden, 
wonen, werken en beleven, welke deels verschillende doelen 
en andere doelgroepen kennen. De toepassingsgebieden 
bieden enerzijds een kader voor de marke�ngac�viteiten en 
anderzijds voor de daarbij passende organisa�e. Door de 
ui�ngen op elkaar af te stemmen en op elkaar aan te laten 
sluiten (zelfde ‘look&feel’) wordt het marke�ngeffect 
vergroot. Ook de theore�sche experts onderschrijven het 
centraliseren van marke�ng-inspanningen. De beoogde 
marke�ngorganisa�e dient zich op de drie toepassings-
gebieden te richten aangezien deze elkaar versterken en een 
centrale aanpak het meest effec�ef is. Een korte opsomming 
van deze drie toepassingsgebieden:

• Woongebieden 
Het verhaal van het pre�ge en dynamische woonklimaat, 
zoals de uitstekende bereikbaarheid en het brede spor�eve 
aanbod in het dorp.

• Belevingsgebieden 
Het verhaal van winkelen, gastvrijheid en vrije �jd, met onder 
meer een verkenning van congres- en trouwmogelijjheden en 
Oegstgeest als schrijversdorp.

• Werkgebieden 
Het verhaal van kennis, kenniswerkers (waaronder expats), 
bedrijven en bedrijventerreinen en het voor Oegstgeest 
typerende mindcluster als onderdeel van het Life sciences & 
Healthcluster.

Experts
We laten ook experts aan het woord. Experts bevelen aan om 
de marke�ngorganisa�e buiten het gemeentelijke apparaat te 
plaatsen, het vooral ook een strategisch karakter te geven, en 
zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden te 
centraliseren.

Vier scenario’s
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‘De Verhalenverteller’ 
van Maree Blok en Bas 

Lughthart staat op de 
plek bij de Lange Voort 

waar eeuwen geleden de 
ringwalburcht Oudenhof 
fier stond. “Als de grond 

kon vertellen zouden 
we heel wat te weten 

kunnen komen over 
de geschiedenis 
van ons dorp”.��

SAMENVATTING

Plan van aanpak
Het plan van aanpak is vanuit de behoe�e aan Oegstgeester 
dorpsmarke�ng (DMO) beredeneerd. We voorzien een 
behoe�e aan:
•  meer professionele organisa�e in opzet en uitvoering
•  afstemming en eenduidigheid in promo�e
•  (gezamenlijke) middelen om met meer kracht de markt te 
bewerken
•  coördina�e van nieuwe ini�a�even
•  con�nuïteit (marke�ng is geen sprint, maar een marathon)
Om het beste in de bovenstaande behoe�en te voorzien, 
bevelen we de oprich�ng aan van een algemene organisa�e 
voor DMO, los van de specifieke (marke�ng)projecten (zie 
blokken hieronder). Dit blij� dicht bij de huidige situa�e, gee� 
de vele organisa�es en vrijwilligers de ruimte om hun ‘eigen 
ding te doen’, maar zal versterkend en verbindend werken.

Algemene organisa�e DMO
• strategiebepaling dorpsmarke�ng Oegstgeest
• eenduidige promo�e aanpak 
• dorpsmarketeer (rol definiëren) 
• coördina�e tussen stakeholders 
• verbindingscentrum 
• secretariële werkzaamheden
Middelen
• structurele inkomsten uit toeristenbelas�ng 
(max € 90.000 – jaar) 
• gealloceerde fondsen voor opstart

Conclusies & vervolgstappen
•  Oegstgeest is toe aan dorpsmarke�ng, zeker gelet op de huidige ontwikkelingen
•  Dorpslab adviseert scenario 2: nauwe samenwerking en gedeeltelijke uitbesteding
•  Professionaliteit en posi�e binnen de regio daarmee duurzaam geborgd
•  Vervolgstappen op dit concrete scenario richten
•  Fase 1: specifieke en gedetailleerde uitwerking van scenario 2 
•  Fase 2: delen met en ophalen onder stakeholders op basis van concreet voorstel
•  Fase 3: besluitvorming, oprich�ng s�ch�ng en aanvang uitvoering

Projecten/campagnes
• evenementen
• congressen (fair share met Leiden)
• promo�e horeca
• profilering winkelgebieden (regionaal)
• promo�e winkelgebieden
• promo�e koopzondag
• acquisi�e bedrijven(terreinen)
• promo�e wonen in Oegstgeest
Middelen
• 80% bedrijven/organisa�e (nu vaak 100% of niet)
• 20% gemeente
• coördina�e + ondersteuning dorpsmarketeer

O
rgan

isatie
P

ro
jecten

Op�male samenwerking vraagt om een gezamenlijke 
organisa�e en gezamenlijke financiering. Algemeen belang 
moet herkend worden, dan zijn slechts algemene middelen 
(lees gemeentegeld) verdedigbaar.

De DMO organisa�e krijgt als taak mee om 
•  een eenduidig beeld van Oegstgeest te ontwikkelen, te 
communiceren en te bewaken
•  verbindingen te leggen tussen de verschillende par�jen die 
zich direct of indirect met ac�viteiten en promo�e van 
Oegstgeest of Dorpsmarke�ng bezighouden

Dit leidt tot de volgende mogelijke scenario's voor de 
organisa�e van DMO (met elk een eigen SWOT-analyse):
1. Centrale organisa�e met eigen marke�ngmanager
2. Nauwe samenwerking en gedeeltelijk uitbesteding
3. Gemeentelijke dienst
4. Niets doen is ook een op�e!

 

STERKTE

KANSEN

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

1. Eigen en�teit met eigen marke�ngmanager

2. Nauwe samenwerking en gedeeltelijk uitbesteding

3. Gemeentelijke uitvoering

4. Niets doen is ook een op�e!
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te kleinschalige insteek; te kleine organisa�e; alles 
zelf uitvinden; a�ankelijkheid manager...

amateurisme, te vrijblijvend, geïsoleerde posi�e...

gehele autonomie; ona�ankelijke uitgangsposi�e; 
minder complex; bewezen model (o.a. Lisse)...

focus en prioriteiten in eigen hand; uitvoerings-
kracht; klein beginnen en uitbouwen...

STERKTE

KANSEN

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

complexer; meer afstemming; gemeente meer op 
afstand, bereidwilligheid partner...

minder zeggenschap; krijgt niet wat is afgesproken; 
onduidelijkheden over verantwoordelijkheden...

koppelen effec�ever; dicht op regiobeleving; 
professioneel; bestaand (Bollenstreek); kennis...

op�malisa�e samenwerking; symbiose regio; best 
of both worlds; efficiënter, overtreffende kracht...

STERKTE

KANSEN

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

gaat tegen gemeentelijk beleid in (faciliteren, 
s�muleren); beperkt draagvlak; oud model...

onvoldoende herkenbaar voor stakeholders, 
onvold. professionaliteit, lage par�cipa�e...

gemeente/poli�ek houden grip; intergemeente-
lijke samenwerking (oa communica�e, vergun.)...

beleidsma�ge coheren�e (integrale aanpak in 
gemeentelijk beleid)...

STERKTE

KANSEN

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

poten�e wordt niet benut; doelstelling coali�e 
niet bereikt; teren op huidige status...

andere plaatsen bewegen wel; verlies van meer 
events; afname herkenbaarheid...

kost niets extra’s...

volledig aan de markt overlaten; kan iets 
onverwachts ontstaan...
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Uitgangspunten: bestaand beleid

Bij het samenstellen van dit rapport zijn het vigerend beleid 
en daarmee samenhangende lopende afspraken binnen 
samenwerkingsverbanden als verkennend uitgangspunt 
genomen. Een aantal (beleids)documenten refereert direct 
of indirect aan dorpsmarke�ng in Oegstgeest en zijn hier op 
een rij gezet. 

Lokale economische agenda Oegstgeest

In januari 2013 werd bij het vaststellen van de 'Startno��e 
economisch beleid gemeente Oegstgeest'�� dorpsmarke�ng 
indirect als een van de zeven speerpunten genoemd. De 
formulering van het speerpunt luidt “Versterken van het 
'merk' Oegstgeest met link naar de regio” en brengt gelijk al 
een duidelijke ambi�e op marke�nggebied met zich mee.
In de 'Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016'�� 
wordt het regio-aspect nader geduid: “De Oegstgeester 
economie kan niet los gezien worden van zijn plek in de regio. 
Oegstgeest is geen eiland en er is een directe rela�e met de 
regio. Oegstgeest moet goed kijken wat ze lokaal wil gaan 
doen om aan te sluiten bij de regio. Omgekeerd moet onze 
gemeente goed in de gaten houden wat er regionaal speelt 
om onze lokale economie goed op orde te krijgen.”
In de concrete doelstelling van de lokale economische agenda 
is dit ook helder terug te vinden: “Het bieden van een 
aantrekkelijk ves�gingsklimaat aan alle ondernemers in 
Oegstgeest en als gemeente een belangrijke bijdrage te 
leveren aan het regionale ves�gingsklimaat.” 
Deze doelstelling is vertaald naar een viertal thema's die de 
basis vormen van het lokale economische beleid: 

1. Ontmoeten 

2. Dienstverlening 

3. Oegstgeester beleving en Evenementen

4. Bedrijventerreinen

In het kader van dorpsmarke�ng ligt de focus in dit rapport 

vooral op thema 3: Oegstgeester beleving en Evenementen, 

met zijdelingse relevante uitstapjes naar de andere thema's. 

De gemeente omschrij� haar eigen rol hierbij als faciliterend 

en verbindend en legt zich toe op het signaleren, s�muleren 

en (helpen) organiseren van ac�viteiten uit het economisch 

veld.

De doelstelling van thema 3 is “Het dorp Oegstgeest op de 

kaart ze�en door het s�muleren en faciliteren van 

aantrekkelijke voorzieningen, fes�viteiten en evenementen. 

De primaire doelgroep is de eigen bewoners en ondernemers. 

De gemeente wil meewerken aan economische ac�viteiten en 

evenementen die bijdragen aan 'reuring' in Oegstgeest.” In dit 

hoofdstuk van de lokale economische agenda wordt de 

samenwerking met het Dorpslab een beleidsdoel genoemd, 

waarbij tevens een grote rol aan het Dorpslab wordt 

toebedeeld. Een ander benoemd beleidsdoel is de 

Oegstgeester ondernemers laten profiteren van de spin-off 

van evenementen, congressen en recreac�eve voorzieningen 

in en rondom Oegstgeest. 

In februari 2015 hee� een eerste evalua�e van de lokale 

economische agenda plaatsgevonden. In de ‘Stand van zaken 

uitvoeringsagenda lokaal economisch beleid Oegsteest’�� 

komen een aantal passages voor in rela�e tot 

dorpsmarke�ng. Een beknopte opsomming: 

- Vanuit het evenementenbeleid wordt ac�ef ingezet op een 

verbinding met dorpsmarke�ng. 

- Dorpsmarke�ng zal in de nabije toekomst een rol gaan 

spelen in het promoten van de wandel-, fiets-, en vaarroutes 

in de regio.

- In 2014 is er een overeenkomst ondertekend met Dorpslab 

in het kader van dorpsmarke�ng (zie verder). Deze 

overeenkomst loopt op 31 December 2015 af.

- Voor de acquisi�e van het Oegstgeester deel van het Leiden 

Bio Science Park wordt ac�ef samengewerkt met de 

Universiteit Leiden en de gemeente Leiden en de daartoe 

opgeze�e Bio Science Park Founda�on. De gemeente 

Oegstgeest faciliteert en informeert poten�ële bedrijven waar 

mogelijk.

Economische Agenda Leidse Regio

De gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, 

Zoeterwoude en recentelijk ook Katwijk hebben de handen 

ineengeslagen om de economische structuur van de Leidse 

agglomera�e te versterken. Samen met ondernemers en 

onderwijs- en kennisinstellingen hee� dit geleid tot de 

opstelling van de 'Kennis & Werk #071, Economische Agenda 

Leidse Regio 2020'��. In deze agenda is de gezamenlijke 

ambi�e vertaald in vijf met elkaar samenhangende thema's: 

1. Economische structuurversterking

2. Ondernemerschap & starters 

3. Onderwijs & arbeidsmarkt

4. Ves�gingsklimaat, ruimte & mobiliteit

5. Regiomarke�ng & acquisi�e

Vanuit deze thema's is met alle partners toegewerkt naar een 

uitvoeringsprogramma van 62 ac�es.��

Na de collegevorming in alle zes deelnemende gemeenten, 

hee� er medio 2014 een 'herbeves�ging' van de Economische 

Op eigen kracht, samen verder
Eind 2013 hee� de Oegstgeester gemeenteraad 
geconcludeerd dat er onvoldoende draagvlak is voor het 
samengaan met een of meer buurgemeenten. Het hee� 
geleid tot het heldere besluit om zelfstandig te blijven in 
combina�e met het intensiveren van regionale 
samenwerking.�� 

11
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Agenda Leidse Regio door deze gemeenten plaatsgevonden. 

Daarmee is de uitvoeringsfase van start gegaan. Allereerst 

door de oprich�ng van 'S�ch�ng Economie071' met daarin 

een klein programmabureau. Onder leiding van dit bureau is 

er na de zomer van 2014 met alle partners focus aangebracht 

in de uitvoering door acht projecten te benoemen (zie 

schema). Hieraan wordt tot medio 2016 gewerkt.�� Een van 

deze acht projecten betre� regiomarke�ng: ‘het eenduidig 

posi�oneren van de regio’ en hee� de volgende toelich�ng 

meegekregen:

“De Leidse regio hee� een groot aantal kwaliteiten om trots 

op te zijn, alleen wordt dit nog te weinig over het voetlicht 

gebracht. De ligging, uitstekende ontslui�ng, het welvaarts-

niveau, het gevarieerde woonaanbod, het interna�onale 

culturele leven; genoeg ingrediënten voor een mooi verhaal. 

De Leidse regio moet zich sterker vermarkten rich�ng 

bedrijven en talent, zowel om ze hier te houden als om 

nieuwkomers aan te trekken. Daarom is het goed de kwali-

teiten van de Leidse regio te belichten: Be good and tell it.”

Coalitieagenda 2014-2018

Onder de �tel 'Vitaal Oegstgeest: verbinden, versterken en 

verbeteren' presenteerden de coali�epar�jen VVD, LO en 

CDA hun agenda voor de collegeperiode 2014-2018. Een 

belangrijk uitgangspunt van deze agenda is het vasthouden 

aan de Toekomstvisie 2020 – Oegstgeest in Beweging (zie 

verder). Op het gebied van economie, werkgelegenheid en 

ac�vering zegt de agenda het volgende: “Voor een levendig en 

duurzaam dorp zijn lokale ondernemers en (regionale) 

werkgelegenheid essen�eel. De economie is de kurk waar 

Oegstgeest op drij�. Het maken van het beleid gaat in 

samenwerking met lokale en regionale partners zoals PVOO, 

winkeliersverenigingen, Dorpslab, Bollenstreek Marke�ng, 

Leiden Marke�ng.”

Meer concreet nog: “Het economisch beleid krijgt prioriteit. Er 

wordt ingezet op het verbeteren van de posi�e van de 

gemeente Oegstgeest als goede gemeente om te winkelen en 

te ondernemen. Daarbij krijgt een van de collegeleden ook 

'dorpsmarke�ng' in zijn portefeuille. Kern van die portefeuille 

is het succesvol plegen van acquisi�e rich�ng ondernemers 

om zich te ves�gen in de (nabijheid van) Oegstgeest. Ook 

wordt extra aandacht besteed aan 'Oegstgeest als 

congresloca�e'.”

Het Organogram van Economie071 waarin ook Oegstgeest zi�ng hee�, met de uitwerking van de acht projecten, waaronder regiomarke�ng.��

Waarom zou je kiezen, als je 
ook in Oegstgeest kunt zijn?

“Oegstgeest in beweging. Dat mo�o past ons dorp als een tweede 
huid. Het gee� ui�ng aan de levendigheid die hier heerst, 
balancerend tussen het dorpse karakter en de stedelijke vitaliteit. 
Wonen, werken en leven gaan hier vanzelfsprekend samen. Een 
bloeiend verenigingsleven, goede voorzieningen, midden in de 
Randstad, maar ook grenzend aan de blauwe kust en het Groene 
Hart: waarom zou je kiezen, als je ook in Oegstgeest kunt zijn?” 

Dit aangename doorkijkje naar de nabije toekomst komt uit het 
visiedocument 'Oegstgeest in Beweging, Het levende Dorp' dat in 
oktober 2011 in de aanloop naar de Toekomstvisie 2020 werd 
gepubliceerd. Het bevat een pareltje op het gebied van 
dorpsmarke�ng: de slotzin. Een krach�ge doorvertaling hiervan kan 
zijn: “Terug naar Oegstgeest, ook al ben je hier nog nooit geweest.”

Toekomstvisie 2020 

Bij de totstandkoming in 2011 van de 'Toekomstvisie 2020 – 

Oegstgeest in Beweging' zijn de gemeente en de 

gemeenschap goed op het spoor gezet van dorpsmarke�ng. 

Tijdens de drukbezochte avonden werd onder leiding van 

Twijnstra Gudde invulling gegeven aan drie programmalijnen: 

Sociaal, Economie en Ruimte. Dit resulteerde in de vastlegging 

van een concrete inspanning in het 'Uitvoeringsprogramma 

Toekomstvisie 2020' onder de Progammalijn Economie. Deze 

inspanning is als volgt omschreven: “Samen met ondernemers 

dorpsmarke�ng ontwikkelen voor unieke elementen op lokaal 

en regionaal niveau.” Het Dorpslab in spé werd hier de trekker 
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Activiteiten van het Dorpslab
Naast dorpsmarke�ng zelf hebben de andere 
ac�viteiten van het Dorpslab ook raakvlakken met dit 
thema: Van de 'Oegstgeest in Beweging-
bijeenkomsten' hee� begin juni 2015 de zesde edi�e 
plaatsgevonden. Sociale cohesie staat steeds centraal 
bij deze bijeenkomsten. Het pla�orm 'Dorpskracht.net' 
draait met een eigen dedicated team van vrijwilligers op 
volle toeren en matcht met succes vraag en aanbod van 
vrijwilligers. Het 'Webportal Oegstgeest.nl' is thans in 
nauwe samenwerking met de gemeente in ontwikkeling 
en zal naar verwach�ng september 2015 live gaan. 
Gelet op de synergie met dorpsmarke�ng zal het portal 
ook op dit thema inspelen.

van met als partners onder meer de beide winkeliers-

verenigingen, het PVOO, CORPUS en Oud Poelgeest. In feite is 

dit rapport het directe gevolg van deze inspanning. 

Tegelijker�jd werd in hetzelfde uitvoeringsprogramma onder 

de Programmalijn Sociaal een aan dorpsmarke�ng verwante 

inspanning vastgelegd, wederom met het Dorpslab in spe als 

(enige) trekker: “Evenementennetwerk voor versterking 

economie en sociale cohesie: s�muleren, communiceren en 

faciliteren.” Deze inspanning is in 2013 gerealiseerd in de 

vorm van 'Oegst – de agenda voor Groot Oegstgeest' die 

thans door het Dorpslab wordt uitgevoerd en in diverse 

media wekelijks en online 24/7 is terug te vinden.

Dorpslab en gemeente Oegstgeest

Een direct uitvloeisel van de Toekomstvisie 2020 was de 

oprich�ng van het Dorpslab Oegstgeest als burgerini�a�ef. In 

een open formulering is bij de oprich�ng met de gemeente 

afgesproken dat het Dorpslab zich ging inspannen voor een 

viertal ac�viteiten waaronder dorpsmarke�ng (zie ook inzet). 

'Oegst – de agenda voor Groot Oegstgeest' werd het eerste 

zichtbare dorpsmarke�ng element van deze inspanningen. Dit 

rapport 'Dorpsmarke�ng Oegstgeest – Plan van aanpak' 

beoogt daarop  het logisch vervolg te zijn. 

Rondom de totstandkoming van dit rapport is voorafgaand 

met de gemeente van gedachten gewisseld over het thema 

dorpsmarke�ng. De gemeente hee� daarbij de volgende 

punten ingebracht:

• Dorpsmarke�ng reikt verder dan alleen economie. Er is een 

direct verband met sociale, culturele en maatschappelijke 

projecten waarmee Oegstgeest op de kaart wordt gezet. De 

gemeente zet in op par�cipa�e vanuit de samenleving om 

deze culturele en maatschappelijke ini�a�even op te pakken. 

Dorpsmarke�ng kan hierin een goede verbindende schakel 

zijn.

• Gezien de verbinding tussen Dorpsmarke�ng, Toekomstvisie 

en Dorpslab en de plek in de coali�eagenda, ziet de gemeente 

een rol voor zichzelf weggelegd bij dorpsmarke�ng.

Toekomstvisie Leidse Regio 2027

Van zeer recente datum is het ‘Procesvoorstel toekoms�ge 
bestuurlijke en ambtelijke samenwerking’ gepubliceerd als uit-
werking van het raadsbesluit van eind 2013 om bestuurlijk zelf-
standig te blijven (zie kader eerder) en het raadsbesluit van 
november 2014: ‘keuze toekoms�ge bestuurlijke en ambtelijke 
samenwerking’ waarbij als strategische partners zijn aangemerkt 
Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude: de Leidse Regio. 
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid worden bij voorbaat 
geen thema’s en vormen van samenwerking binnen de Leidse Regio 
uitgesloten. Vanuit deze open houding treedt Oegstgeest alle 
sugges�es ten aanzien van samenwerking binnen de Leidse Regio 
voor de korte en lange termijn met een posi�eve houding tegemoet. 
Daarbij beoogt de gemeente: 
• Kwalita�eve en/of financiële meerwaarde voor de inwoners en/of 
organisa�es van Oegstgeest.
• Het versterken van de posi�e van Oegstgeest én van de Leidse 
Regio. Als het goed is voor de regio, is het goed voor Oegstgeest en 
omgekeerd.
• De naam die Oegstgeest in de regio hee� er één te laten zijn om 
trots op te zijn. 
En dat krijgt onder meer vorm door: 
• Een betrouwbare partner in de regio te zijn, duidelijk in de koers, 
meepraten én meedoen.
• Commitment met de Leidse Regio aan te gaan als ‘basiscoali�e’ 
voor samenwerking. 

In onderlinge verkennende gesprekken van de colleges in de Leidse 
Regio werden de volgende beelden gedeeld: 
• Men is blij dat Oegstgeest een keuze hee� gemaakt, en men is ook 
blij dat Oegstgeest een keuze hee� gemaakt voor de Leidse Regio. 
“We zijn blij dat dit ei is gelegd”. “Oegstgeest hoort bij de Leidse 
Regio.” 
• De andere colleges in de Leidse Regio ervaren het raadsbesluit als 
een beves�ging van wat men in de prak�jk in de Leidse Regio al ziet 
gebeuren. “Economie071 is een mooi voorbeeld van samenwerking 
in onze regio die duidelijke meerwaarde hee�.”
Met andere woorden: de klokken in de Leidse Regio zijn gelijk gezet. 
Alle vijf (colleges van de) gemeenten in de Leidse Regio hebben de 
inten�e om nadrukkelijker met elkaar samen te werken. “In de regio 
staan de vijf deelnemende gemeenten sterker dan de som der 
afzonderlijke delen.” “Samenwerken biedt meerwaarde. Zo kunnen 
we aanvullen wat we niet hebben en uitdragen wat we hebben.” “We 
zijn een innova�eve en bruisende regio.”

Er is gesproken over terreinen waarop in de toekomst nadrukkelijker 
samengewerkt of stelling ingenomen kan worden door de 
gemeenten in de Leidse Regio. Daarbij is ook een aantal voorbeelden 
genoemd die raakvlakken hebben met dorpsmarke�ng: 
• Hoe gaan we om met het fietsnetwerk in de regio en P&R-
voorzieningen?
• Kan de Leidse Regio een gezamenlijk expatbeleid opstellen?
• Hoe gaan we om met de Leidse Ommelanden?
• Branding van de regio.
• Sport, cultuur- en mediabeleid.
• Welke rol neemt de Leidse Regio in ten opzichte van Katwijk en 
Noordwijk en de andere bollengemeenten?
• Welke rol neemt de Leidse Regio in ten opzichte van de 
Metropoolregios Ro�erdam-Den Haag (MRDH) en Amsterdam? 

Tot slot is het concrete voornemen uitgesproken om te komen tot 
een gezamenlijke ‘Toekomstvisie Leidse Regio 2027'. Leiderdorp zal 
optreden als trekker van het proces op weg naar deze visie.��
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Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 
en voor veer�en gemeenten in het hart van de 
Randstad. Oegstgeest maakt daarbinnen deel uit 
van het cluster Aaneengesloten Stedelijke 
Agglomera�e Holland Rijnland, één van de vijf 
werkgebieden van Holland Rijnland.�� Deze 
stedelijke agglomera�e - van Katwijk tot en met 
Zoeterwoude-Rijndijk - is het hart van Holland 
Rijnland en wordt omsloten door de Noordzee in 
het westen, de Duin- en Bollenstreek in het 
noorden, het veenweide en plassengebeid in het 
noordoosten, het Land van Wijk en Wouden in het 
zuidoosten en duinen en horsten in het zuiden. De 
Oude Rijn vormt de centrale as door de stedelijke 
agglomera�e. Het gebied kent veel historie en hee� 
diverse gezichten: de historische, dichtbebouwde 
binnenstad van Leiden, het oude vissersdorp 
Katwijk en de landgoederenzone op de grens van 
Oegstgeest en Leiden.�� Deze stedelijke 
agglomera�e is een van de meest dichtbevolkte en 
verstedelijkte gebieden van Nederland en beslaat 
geheel of deels Katwijk, Oegstgeest, Leiden, 
Leiderdorp, Teijlingen, Voorschoten en 
Zoeterwoude.�� Wonen, werken en verblijven zijn de 
belangrijkste func�es van het gebied.

Binnen het stedelijk netwerk van Zuid-
Holland is er rondom Leiden sprake van een 
aaneengesloten stedelijke agglomera�e waar 
ook Oegstgeest deel van uitmaakt. Deze 
agglomera�e loopt van stad naar kust en zou 
je marke�ngwise ‘Leiden aan Zee’ kunnen 
noemen. Het grijze gebied binnen de cirkel 
is de nog te ontwikkelen woonwijk in 
Valkenburg.��

Leiden aan Zee

Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel is een 
samenwerkingsverband van de gemeenten Den 
Haag en Ro�erdam, de regio's Holland Rijnland, 
Drechtsteden, Midden-Holland, Metropoolregio 
Ro�erdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland. 
Het Samenwerkingverband Zuidvleugel werkt aan 
het verder ontwikkelen van de zuidelijke Randstad 
(dus ook Oegstgeest) tot één van de economische 
topregio's van Europa, met een aantrekkelijk en 
samenhangend woon- en ves�gingsklimaat. 
In de zuidelijke Randstad is sprake van een 
concentra�e van kenniscentra, kennisintensieve 
bedrijvigheid en kenniswerkers rond de 
zogenaamde Kennis-as. Grofweg loopt deze 'as' 
langs belangrijke infra-bundels van Leiden (Life 
Sciences & Health Cluster, Leiden Bio Science Park) 

Aan de ene kant is het noodzakelijk om de juiste defini�es voor ogen te hebben bij het 
‘vermarkten’ van een gebied, streek of dorp. Er zi�en bijvoorbeeld aardige nuances tussen 
citymarke�ng en dorpsmarke�ng. Tegelijk�jd is er in deze regio sprake van ambi�es voor 
regiomarke�ng (Economie071) terwijl er ook al par�jen ac�ef zijn met des�na�emarke�ng 
(Leiden Marke�ng, Katwijk Marke�ng), op hun beurt gesteund door citymarketeers en 
centrummanagers. Een defini�ewiki lijkt ons op zijn plaats.

Aan de andere kant is daarbij ook relevant vanuit welk schaalnivo of -nivo’s je aan 
marke�ng wilt doen. Even cabaretesk in één zin schetsen waar dit fraaie, soms wat 
eigenwijze dorpje, ook alweer ligt: Oegstgeest ligt in de Westerse wereld, in Europa, in de 
Europese Unie, in Nederland, in het westen van Nederland, meer specifiek in het landsdeel 
West-Nederland (NUTS-1), in Zuid-Holland, in de Randstad, als onderdeel van de 
Zuidvleugel, en van de Kennis-as, net wel of net niet in de Metropoolregio Ro�erdam-Den 
Haag (MRDH) - dat is maar hoe je het bekijkt, in Holland Rijnland, in de Leidse 
Agglomera�e en/of de Leidse Regio - daar bestaan verschillende defini�es van, waaronder 
een economische (Economie071), èn in de Bollenstreek, maar ook in de Agglomera�e 
Leiden en Bollenstreek (NUTS-3). Dan vergeten we bijvoorbeeld nog te noemen Rijnland 
zelf en het oude Holland die wat meer historisch zijn bepaald en frivole namen als 
Hollands-Midden en Zuid-Holland Noord die voortkomen uit bestuurlijke 
samenwerkingen.�� Kortom, �jd voor wat klaarheid.  
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via Den Haag en Del� naar Ro�erdam. De 
zuidelijke Randstad is een sterke op de wereld 
georiënteerde regio, die een forse bijdrage levert 
aan de economie van Nederland en het 
interna�onale ves�gingsklimaat van de Randstad. 
De Zuidvleugel is met 3,2 miljoen inwoners één 
van de dichtstbevolkte regio's van Europa. De 
Randstad behoort tot de 20 sterke metropolen in 
West-Europa.�� 
De condi�es voor een aantrekkelijk en 
concurrerend interna�onaal profiel in 2040 
worden nu gelegd. Deze hebben betrekking op 
samenwerking, innova�e, een goede 
bereikbaarheid en een aantrekkelijke 
leefomgeving, zo stelt de Province Zuid-Holland in 
haar structuurvisie.��

Leidse Regio
In het kader van regionale 
samenwerking is de Leidse Regio in de opmaat 
naar een gezamenlijke Toekomstvisie 2027 gedefinieerd 
als Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude.

Economie071
Het werkgebied van de economische 

regio 071 komt overeen met de Leidse 
Regio hiernaast aangevuld met de 

gemeente Katwijk.

Het woord agglomeratie alleen al...
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Citymarketing

Dorpsmarketing

Lees�p! In de bijlage het ar�kel ‘Hoe zet je 
een dorp op de kaart?’ gepubliceerd door 

hoogleraar city- en regiomarke�ng Gert-Jan 
Hospers in het januari-nummer van het 

blad Geografie, jaargang 2015.

“De beste dorpsmarketing 
is regiomarketing”

Gert-Jan Hospers - bijzonder hoogleraar 
city- en regiomarke�ng Radboud 

Universiteit Nijmegen en economisch-
geograaf Universiteit Twente

Het verschil tussen dorpsmarke�ng en citymarke�ng is meer dan het verschil in naam en 
wordt ook niet bepaald doordat het een stad of dorp betre�. De twee termen dekken in 
zuivere zin een andere lading als het aankomt op gebiedsmarke�ng. Citymarke�ng - 
waarvan de defini�e verderop meer in detail wordt behandeld - is in Nederland een 
bekend begrip. Citymarke�ng promoot de onderscheidende kwaliteiten van een dorp, stad 
of streek om bezoekers te trekken. Of dit nu gaat om toeristen, poten�ële huizenkopers, 
nieuwe leerlingen of winkelend publiek; met een goed verhaal worden ze verleid tot een 
bezoek. Hier spelen duidelijk economische mo�even in mee. Dorpsmarke�ng beoogt iets 
anders.

In september 2013 vond in het Noord-
Limburgse O�ersum, een kerkdorpje met 
nog geen 2.500 inwoners, het eerste 
Dorpsmarke�ngcongres van Nederland 
plaats, mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Limburg. In de context van dit 
congres is de onderstaande defini�e van 
dorpsmarke�ng scherp geformuleerd.

“Dorpsmarke�ng wil - in het vergelijk met 
citymarke�ng - iets anders. Het hee� geen 
financiële maar een sociale drijfveer. Het wil 
niet méér mensen naar het dorp lokken, 
maar het beste in de gemeenschap zélf 
bovenhalen. Dorpsmarke�ng is een 
vernieuwende, crea�eve en samenhangende 
manier van kijken naar de ontwikkeling van 
dorpen. Met als doel dorpen vitaal te maken 
en te houden. Dorpsmarke�ng is het slim 
verbinden van mensen, ideeën en 
mogelijkheden. Binnen de grenzen van het 
eigen dorp, maar ook erbuiten. Bij 
dorpsmarke�ng gaat het om de 
zelfredzaamheid van de inwoners. Om het 
versterken van de dorpscultuur. Om het 
vitaal houden of maken van de 
gemeenschap. Of het nu gaat om cultuur, 
zorg, wonen, welzijn, onderwijs of vervoer. 
Samenhang, samenbrengen en samen aan 
de slag: welkom op het dorpsplein van de 
21ste eeuw.”

“In het kader van  
dorpsmarketing is het van 

belang te onderzoeken 
waarin Oegstgeest zich 

onderscheidt. ”
Vincent Janssen - Frac�evoorzi�er 

VVD Oegstgeest���

“Citymarketing is een 
gevoel, een beweging. Dit 
gevoel – het stadsgevoel – 
is het cement dat de stad 

bindt, de identiteit.”
City Marke�ng Lelystad

Deze defini�e sluit goed aan op hoe de 
gemeente Oegstgeest aangee� 
dorpsmarke�ng ook graag te zien (met 
nadruk op óók): “Dorpsmarke�ng reikt 
verder dan alleen economie. Er is een direct 
verband met sociale, culturele en 
maatschappelijke projecten waarmee 
Oegstgeest op de kaart wordt gezet. De 
gemeente zet in op par�cipa�e vanuit de 
samenleving om deze culturele en 
maatschappelijke ini�a�even op te pakken. 
Dorpsmarke�ng kan hierin een goede 
verbindende schakel zijn.”

In de gegeven defini�e van dorpsmarke�ng 
zi�en dus duidelijk elementen die aansluiten 
op de ideëen die hierover bij de gemeente 
leven. Het is echter de vraag of met deze 
defini�e voldoende beweegruimte overblij� 
voor een (gedeeltelijke) benadering vanuit 
economisch perspec�ef. 

Gelet op de ietwat beperkte ac�eradius van de defini�e dorpsmarke�ng is het raadzaam 
om ook citymarke�ng als te hanteren defini�e te verkennen. Een verkenning die gelijk al 
begint met de constatering dat die heel wat minder eenduidig is. Er leven meerdere 
defini�es naast elkaar, die vaak wel naar hetzelfde doel toewerken: het succesvol 
vermarkten van een stad (city), streek (regio) of dorp, gedreven vanuit economische groei.

“Citymarke�ng is de crea�e van een iden�teit met 
een eigen belevingswaarde, die diepgaand, 
oorspronkelijk en niet kopieerbaar is, met het doel 
de bestaande marktposi�e van een stad, streek of  
dorp verder uit te diepen en te verbijzonderen, 
waardoor de unieke posi�e in de toekomst met 
nog meer overtuiging kan worden geclaimd.” Door 
professionals wordt dit als een van de  meest 
treffende defini�es van citymarke�ng gezien.��� 
Maar er zijn meer defini�es. Bijvoorbeeld de - 
meer procesma�ge - die de S�ch�ng Netwerk 
Citymarke�ng Nederland hanteert: “Citymarke�ng 
is een langetermijnproces en/of een 
beleidsinstrument bestaande uit verschillende, 
met elkaar samenhangende ac�viteiten gericht op 
het aantrekken en behouden van specifieke 
doelgroepen. Citymarke�ng is geen doel op zich, 
maar een middel om stedelijke of gemeentelijke 
doelstellingen te realiseren.”��� 

Hoogleraar Gert-Jan Hospers, een absolute 
autoriteit op het gebied van citymarke�ng, 
omschrij� het als volgt: “Citymarke�ng omvat alle 
middelen die een gemeente in kan ze�en om 
doelgroepen (bewoners, bedrijven, bezoekers en 
bollebozen) voor een stad te behouden en nieuwe 
aan te trekken.” De term stad staat tot op zekere 
hoogte synoniem voor dorp. Hospers is er eerder 
voorstander van een dorp te promoten vanuit 
haar regionale context. 
De defini�e van citymarke�ng die Winkelcentrum 
Lange Voort in haar recente visiestuk��� gee� is 
nog eenduidiger en komt hier op neer: “De 
doelstelling van citymarke�ng is het s�muleren 
van de lokale economie.”

Feit! Tweederde van de Nederlandse 
gemeenten voert beleid voor citymarke�ng. 
Kleine gemeenten doen rela�ef weinig aan 

citymarke�ng.���
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Regiomarketing

Destinatiemarketing

Regiomarke�ng is in de Leidse regio een containerbegrip. De twee bekendste onderdelen van 
de container zijn ‘toeris�sche promo�e’ (gericht op vrije�jdsbesteding en in de Leidse regio 
met name op dagjesmensen) en de bedrijvenacquisi�e. Gebruik van het woord 
‘regiomarke�ng’ brengt tot uitdrukking dat er verband moet zijn tussen die twee: een regio 
hee� een iden�teit nodig die beleefd en gedragen wordt door de eigen bevolking en als 
inspirerend verhaal kan worden gebracht naar de buitenwacht. Dat verhaal moet voor alle 
doelgroepen samenhangend zijn. Zo komt de eigen�jdse regiomarke�ng op vier 
doelgroepen, de vier b’s: bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen.��� 

Hoe gaat het met de Leidse regiomarketing?

Weging ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

1 Aantal verhuisde personen naar de Leidse regio 15% 100 104 100 111 115 113 113

2 Aantal expats 20% 100 105 106 109 112 118 125

3 Aantal dagbezoeken van Nederlanders  

aan Leiden

12% 100 99 108 85 83 79 79

4 Aantal overnachtingen in logiesaccomodaties 21% 100 101 102 117 125 131 131

5 Score Leidse regio gemeenten op verschillende 

ranglijsten

18% 100 97 96 93 101 104 109

6 Score onderwijsinstellingen op verschillende 

ranglijsten

14% 100 100 101 109 115 116 132

Index Regiomarketing 100 101 102 105 110 113 117

De Index071 meet over een periode van jaren de ontwikkeling van een aantal relevante parameters die 
tezamen een beeld geven van regiomarke�ng. Daarbij staat 2008 gelijk aan 100. De parameters in dit 
mandje zijn soms behoorlijk Leids. Bijvoorbeeld de meegewogen overnach�ngen beperken zich tot de 
Leidse hotels, evenals dat alleen de dagbezoeken aan Leiden meetellen. Dit hee� ook te maken met de 
beperkte beschikbaarheid van betrouwbare getallen uit andere gemeenten.��� Het Dorpslab hee� ac�ef 
meegedacht in de samenstelling van Index071.

“Het Dorpslab levert een 
belangrijke bijdrage aan 

de regiomarketing.”
Johanna Haanstra - 

wethouder Economische Zaken 
Oegstgeest 2013-2014���

“Open een ‘Consulaat van 
Oegstgeest’ in de 

binnenstad van Leiden.”
Een proe�allonnetje als invulling van 
dorpsmarke�ng met hoge (hilarische) 

a�en�ewaarde.

‘Be good, and tell it’ is de slogan waarmee 
de partners van Economie071 de ambi�e op 
het gebied van regiomarke�ng de komende 
jaren willen uitdragen. De Leidse regio hee� 
vele kwaliteiten maar weet dit nog niet al�jd 
op de juiste manier voor het voetlicht te 
brengen. Een posi�ef beeld over de Leidse 
regio leidt ertoe dat meer kenniswerkers, 
bedrijven en bezoekers zich in de regio 
willen ves�gen. Het lijkt erop dat de 
marke�ngsuccessen van de regio vooral 
samenhangen met de rol als kennisgebied. 

Het gebied is de afgelopen jaren minder in 
beeld geraakt als toeris�sche bestemming 
en juist veel meer als studeer- en 
werkloca�e voor bollebozen. Als we kijken 
naar het rendement voor het gebied is dat 
goed nieuws: een ‘short stayer’ op zakelijke 
of wetenschappelijke missie laat per dag 
veel meer geld in de regio achter dan een 
dagjestoerist.���

Om gelijk maar met de defini�e te beginnen: “Regiomarke�ng is een planma�g geheel van 
ac�viteiten van een regionale overheid om het gebruik van regionale producten – 
bedrijventerreinen, stadscentra, woongebieden, toeris�sche gebieden, havencomplexen 
enzovoort – te vergroten.” In deze defini�e is de ‘regionale overheid’ in onze regio 
inwisselbaar voor bijvoorbeeld Holland Rijnland (14 gemeenten), Economie071 (6 
gemeenten, onderwijs en ondernemers) of de Leidse Regio (5 gemeenten, zie 
uitgangspunten). Bij regiomarke�ng staat de marke�ng van een (groter) gebied centraal.

“Destinatiemarketing is 
een marathon, en geen 

sprint.”
Frits Huffnagel - citymarketeer

Velen interpreteren des�na�emarke�ng als 
het overkoepelend begrip waar op hun 
beurt weer een reeks aan termen - van city- 
tot regiomarke�ng - onder vallen. Anderen 
zien het als synoniem voor gebieds-
marke�ng of placemarke�ng, met 
regelma�g een andere gelaagdheid. En 
weer anderen gebruiken het in de plaats 
van de duiding citymarke�ng zelf. 

Placemarke�ng

Regiomarke�ng Citymarke�ng

Gebiedsmarke�ng

Des�na�onmarke�ng

Stadspromo�e

In het figuur hiernaast een poging de context rond 
het begrip ‘citymarke�ng’ in kaart te brengen van 

Büter (2009). Niet alleen zijn er verschillende 
defini�es die steeds weer verrijkt worden, ook het 

aantal begrippen blij� groeien.��� 
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Bij de samenstelling van dit rapport hebben wij een aantal keuzes gemaakt over het 
gerbuik van regio- en marke�ngdefini�es. Dit is het overzicht met de defini�es zoals wij die 
hanteren. 

Daar waar wij de Leidse Regio aanhalen hebben we het in feite over de Leidse Agglomera�e 
(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Dit is de regio die een 
gezamenlijk toekomstvisie 2027 gaat opstellen. Soms wordt in het kader van Economie071 - 
enigzins verwarrend - ook de term Leidse regio (zonder hoofdle�er) gebruikt. In dat geval 
maakt ook Katwijk deel uit van de betreffende regio, die verder overeenkomt met de Leidse 
Agglomera�e. Bij voorkeur hanteren wij Economie071 voor deze economische regio. 

Graag introduceren wij bij deze gelegenheid de ‘Oegstgeester regio’, die Oegstgeest zelf 
centraal stelt in een drietal thema�sche subregio’s: Stad, Kust en Bollen, met elk hun eigen 
profiel en specifieke bezoekersstromen. In onderstaande visual is de ‘poor�unc�e’ van 
Oegstgeest als Poort naar de Kust, Poort naar de Bollen en Poort naar de Stad goed zichtbaar.

 
In dit rapport hanteren wij bewust de term ‘dorpsmarke�ng’ en zullen dat ook consequent 
blijven doen. Niet in de laatste plaats omdat deze term al geruime �jd centraal staat in de 
gesprekken en verkenningen in het dorp over dit thema. Wij zien het echter als een mandje 
met een mix van op Oegstgeest van toepasssing zijnde marke�ngdefini�es.
Wij zien Dorpsmarke�ng Oegstgeest als citymarke�ng (vooral economische mo�even) 
gecombineerd met een vleugje dorpsmarke�ng (sociaal maatschappelijke mo�even) en een 
complementaire rol in regiomarke�ng (waar nodig voor de Leidse Regio, Economie071, 
Holland Rijnland, Zuidvleugel en Provincie). Onze defini�e luidt: “Dorpsmarke�ng Oegstgeest 
is het geheel om de aantrekkelijkheid van Oegstgeest te verkopen en haar imago te 
verbeteren, met als doel grotere economische en sociaal-culturele ac�viteiten te creëren. Dit 
alles passend in de marke�ng van de (Leidse) regio om het gebruik van regionale producten - 
bedrijventerreinen, stadscentra, woongebieden, toeris�sche gebieden, enzovoort - te 
vergroten. Om met deze ac�viteiten het beste in de eigen gemeenschap naar boven te halen 
en de dorpscultuur van Oegstgeest te versterken.” 
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Hillegom

Teylingen

Katwijk

Noordwijk

Voorschoten

Wassenaar

Leiden
Leiderdorp

Zoeterwoude

UITGANGSPUNTEN | DEFINITIES

Onze definities

Leidse Regio vs Economie071

Oegstgeester regio

Poort naar de Stad

Poort naar de Bollen

Poort naar de Kust

Samenstelling van de 
‘dorpsmarke�ng-mix’ voor 
Dorpsmarke�ng Oegstgeest %

Dorpsmarke�ng 15

Citymarke�ng 60

Regiomarke�ng 25

Des�na�emarke�ng 0

Dorpsmarketing+

KUST

STAD

BOLLEN

De Bollenstreek trekt miljoenen bezoekers: In 2014 en 2015 verbrak 
de Keukenhof zelfs haar record twee keer op rij met meer dan een 
miljoen bezoekers, en dat in de rela�ef korte periode waarin het 
bloemenpark geopend is. Ook het afgelopen Bloemencorso trok ruim 
een miljoen bezoekers. In de Poort naar de Bollen komen we de 
Bollen 4 gemeenten tegen (Lisse, Hillegom, Teylingen en 
Noordwijkerhout), en (deels) Katwijk en Noordwijk. Het Greenport 
Duin- en Bollenstreek (kennis) en Keukenhof (toerisme) zijn in deze 
poort de landmarks.

De stranden van Noordwijk (top 3 van Nederland), Katwijk en deels 
Wassenaar trekken elke zomer miljoenen bezoekers. Behalve strand, 
zee en duinen (toerisme) zijn ook het Space Cluster (kennis) en de 
Space Expo (toerisme) toonaangevende landmarks in deze poort. De 
primaire gemeenten in deze poort zijn Katwijk en Noordwijk, 
eventueel aangevuld met Wassenaar.

In 2014 trokken de Leidse musea gezamenlijk meer dan een miljoen 
bezoekers. Daarmee doet Leiden als ‘stad van ontdekkingen’ haar 
credo eer aan. Met de komst van de T.rex in Naturalis in 2016 krijgen 
de bezoekersaantallen naar verwach�ng nog een enorme boost. 
Leiden is ook studentenstad met de oudste universiteit van 
Nederland. In de Poort naar de Stad zijn de Universiteit Leiden 
(kennis), het Leiden Bio Science Park (kennis) de musea (toerisme)  
en de historische binnenstad (toerisme) de landmarks. In deze poort 
komen we, naast Leiden en Oegstgeest, ook de andere drie 
gemeenten uit de Leidse Regio tegen in hun complementaire rol.

Oegstgeest
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“Elke dag feest in Oegstgeest!“ zou een mooie leus kunnen zijn om aan te geven dat er in het dorp een hoop te doen is. Echter, 
het is de kunst om op het goede moment en op de juiste wijze de doelgroepen te informeren over wat er te doen is. Het 
toepassingsgebied van beleving richt zich op de winkelgebieden, de evenementen en 'hospitality & leisure' (gastvrijheid, vrije �jd 
en horeca). Deze belevingsgebieden zijn aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners. En het is ook goed om dit bij de bedrijven 
binnen en buiten Oegstgeest onder de aandacht te brengen. Immers, waarom zou je iets elders vieren als je ook in Oegstgeest 
terecht kan?
Op zoek naar een luisterend oor voor de verhalen over evenementen, winkelen, gastvrijheid en vrije �jd.

Een tweede pijler is het vermarkten van het werkgebied. Niet alleen het geografische gebied waar er gewerkt kan worden speelt 
hier een rol, ook in welke specifieke branches en sectoren men prima aan de slag kan. Bij de geografische werkgebieden wordt 
ingegaan op het ruimte benu�en, een kans die er met de ontwikkeling van nieuwe (bestemde) bedrijventerreinen nog volop is. 
Ook is de profilering van de afzonderlijke gebieden van belang. Het tweede element, profilering van kennisclusters, gee� kansen 
met name ook in regionaal verband. De hoog opgeleide beroepsbevolking in de regio, de aanwezigheid van na�onaal en 
interna�onaal dominante ins�tuten en bedrijven en de regionale prioriteitstelling (Economie071) bieden goede uitgangspunten 
voor Dorpsmarke�ng. Dit helpt het verhaal te vertellen van kennis, kenniswerkers, bedrijven en bedrijventerreinen?

Rare vraag, wie wil daar eigenlijk niet wonen? In een van de mooiste gemeenten van het land. Oegstgeest is primair een 
woongemeente. Een prach�ge groenblauwe (woon)gemeente, die veel te bieden hee�, met een waaier aan mogelijkheden. Dit is 
een pijler van het dorp die verder in dit dossier uitgebreid aan bod komt. Ook vanwege de nieuwbouwplannen voor 1000 tot 
1200 woningen in de periode 2015-2022 is het van belang dit gebied als één van de uitgangspunten te nemen. De bewoners zijn 
de beste ambassadeurs. Er vindt veel (interna�onale) instroom plaats. Een goed woonklimaat versterkt de dorpscultuur en het 
saamhorigheidsgevoel en zal het beste in de eigen gemeenschap naar boven halen. Vandaar dat we in dit dossier uitgebreid 
zullen ingaan op het “Schrijversdorp” Oegstgeest, de spor�eve bevolking, het historische dorp en de hoog opgeleide, 
interna�onale bewoners. Zo willen we het verhaal van het pre�ge en dynamische woonklimaat vertellen.

w
o

n
en

Wie wil er wonen in Oegstgeest?

Waar kan je werken in Oegstgeest?

Wat valt er te beleven?

“Stel de klant centraal” is een belangrijke 
les in de marke�ng. In dit geval is de klant 
de doelgroep, de 3 B's: de bezoekers, 
bedrijven en bewoners. Dit zijn zowel de 
huidige als de toekoms�ge 3 B's. Vervolgens 
gaat het om de vraag: Waar is de klant naar 
op zoek? Dat ligt in de gebieden wonen, 
werken en beleven en geldt voor elk van de 
3B's in meer of mindere mate. Voor 
Oegstgeest is juist een balans tussen deze 
drie toepassingsgebieden van essen�eel 
belang, waarbij het zwaartepunt inmiddels 
op het wonen ligt.

De kracht van de marke�ng ligt er in om bepaalde focus aan te brengen. Alleen te vertellen 
waar je echt goed in bent. Door specifiek te bepalen waarmee je de doelgroep wilt 
benaderen, afgestemd op hun interesses, is het verhaal het meest effec�ef. A�ankelijk van 
het toepassingsgebied kan je de inspanningen en het middel bepalen waarop de doelgroep 
wordt bereikt. Het goed schetsen van de toepassingsgebieden gee� dan ook een sterk kader 
voor de marke�ngac�viteiten.
Daarnaast kan een goede bepaling van de toepassingsgebieden helpen bij het vormgeven en 
inrichten van de marke�ngorganisa�e. Want met een gedegen en juiste organisa�e, zo geven 
de experts ook aan, is het mogelijk om de gebieden met elkaar te verbinden en daarmee 
sterker voor het voetlicht te brengen.

Niet alles willen promoten
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HET OEGSTGEESTER DNA

Oegstgeest is een dorp van momentopnamen. Deze kaart uit 1867 is zo’n 
momentopname: De kleine stad Leijden versus de grote dorpen eromheen met een 
hoofdrol voor Oegstgeest als poort naar de kust en de bollen. Een groot Oegstgeest 
met 1695 hectare grond (anno 2015 is dat met 797 hectare minder dan de hel�) en 

2300 inwoners (daar staat vandaag de dag een nul achter: 23.000 inwoners).



HET OEGSTGEESTER DNA | POORT NAAR DE STAD 

Het juk van annexatie

“Deze grenswijziging brengt mede, dat u 
straks geen inwoner meer bent van 
Oegstgeest. U behoort voor een groot deel 
reeds jaren tot onze bevolking, ja velen 
hebben vanaf hun geboorte hier gewoond. 
Het is dan ook met weemoed, dat wij 
afscheid van u moeten nemen. Wij spreken 
de wens uit, dat u goede herinneringen aan 
Oegstgeest zult behouden en dat het u en de 
uwen in de nieuwe gemeente in alle 
opzichten goed mag gaan.” aldus 
burgemeester Du Boeuff in een brief van 15 
juni 1966 waarin hij aan de getroffen 
inwoners aangee� dat hele stukken 
Oegstgeest twee weken later worden 
overgenomen door Leiden, Leiderdorp en 
Rijnsburg. Oegstgeest ging vrijwel de gehele 
ambtsperiode van Du Boeuff (1950-1968) 
gebukt onder de dreiging van annexa�es van 
buurgemeenten die uiteindelijk in ‘rampjaar’ 
1966 toch werden doorgezet. Du Boeuff 
bleef tot het laatst, vergeefs, hameren op 
een oplossing van met name de Leidse 
ruimteproblemen voor woningbouw door 
intercommunale samenwerking, dat wil 
zeggen een gemeenschappelijke regeling.��
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De 15 annexa�es die Oegstgeest onderging 
hier rechts op kaart. Het wi�e gedeelte is het 
huidige Oegstgeest.�� 
         1.   1183 naar Rijnsburg
          2.   1355 en 1403 naar Leiden
         3.   1399 naar Het Zand
         4.   1611 naar Leiden
         5.   1611 naar Rijnsburg
         6.   1617 naar Rijnsburg
         7.   na 1634 naar Rijnsburg
         8.   1812 naar Leiden
         9.   1896 naar Leiden
       10.   1920 naar Leiden
       11.   1966 naar Leiden
       12.   1966 naar Leiden en Leiderdorp
       13.   1966 naar Rijnsburg
       14.   1996 van Warmond
       15.   2005 van Warmond

In schril contrast met het verleden waarin Oegstgeest regelma�g onder het juk 
van dreigende annexa�es en opgelegde fusies gebukt ging, is de status vandaag 
de dag helder: het huidige Oegstgeest blij� zelfstandig, én zoekt de 
samenwerking in de Leidse Regio. Als het aan burgemeester Du Boeuff had 
gelegen, was in 1966 deze route reeds bewandeld en hadden heel veel meer 
mensen zich vij�ig jaar later nog Oegstgeestenaar gevoeld (zie kader en kaart). 
Oegstgeest staat nu aan de vooravond van een gemeenschappelijke regionale 
visie rich�ng 2027 en doet er goed aan dit aspect van oorspronkelijk lokaal DNA 
daarin een plek te geven. Dat het overigens een bijzonder welkom DNA is, blijkt 
uit het feit dat je hier niet geboren hoe� te zijn om je Oegstgeestenaar te voelen. 
Een ‘Leienaar’ of ‘Ka�uker’ ben je van geboorte, maar een Oegstgeestenaar ben 
je zodra je je hier thuis voelt.

In de opmaat naar de regionale visie 
staat: “We zijn als samenleving in de 
Leidse Regio immers één 
samenhangend geheel”.�� Daar past wel 
de kan�ekening bij dat de Oegstgeester 
‘couleur locale’ in die samenhang zeer 
eigen is. Dit rapport gaat daar goeddeels 
over en maakt dat goed inzichtelijk. En 
dat gaat bovendien met name in deze 
provincie op: Een Fries voelt zich 
bovenal Fries, iemand uit Limburg 
noemt zichzelf met trots een Limburger 
en dat zelfde gaat op voor Zeeuwen, 
Grunningers en Brabo’s. Maar een Zuid-
Hollander bestaat niet.�� Hagenaars, 
Westlanders, Bollenstrekers, 

Oegstgeestenaren... In Zuid-Holland ligt 
de associa�eve iden�teit van inwoners 
veel meer in de woonplaats en de 
gemeenschap zelf.�� Die eigenwaarde, 
opgeteld met het welkome 
laagdrempelige klimaat in Oegstgeest, 
zorgt voor een snelle opname en 
accepta�e van nieuwe inwoners. Ook 
dat is een stukje van het typerende DNA 
van Oegstgeest en kent zijn oorsprong in 
een almaar in haar geschiedenis in 
omvang fluctuerend dorp. Eenmaal hier 
geboren, geschoold, gese�eld en/of 
ingeburgerd? Terug naar ‘jouw’ 
Oegstgeest kun je daarna al�jd!

Over Oegstgeestenaren en Zuid-Hollanders...

O
eg

st
ge

es
t

20



HET OEGSTGEESTER DNA | POORT NAAR DE BOLLEN 

“Overwhelmingly colorful”
In vrijwel alle lijstjes ter wereld met ‘the most colorful places on earth’ prijkt de 
Bollenstreek in de hoogste regionen en schieten de superla�even tekort om de 
pracht en praal onder woorden te brengen. Van Cinque Terre tot the Great 
Barreer Riff en van Willemstad tot Kopenhagen... ze verbleken bijna naast het 
aanzicht van de bollenvelden. Het is dan ook niet voor niets een werelda�rac�e 
die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt (zie inzet). En daar zou best wat 
meer van mogen afstralen op Oegstgeest, als voormalig bollendorp. Voormalig? 
Om met de woorden van voormalig raadslid Braun te spreken: “Oegstgeest is een 
boeren bollendorp, dat uit zijn voegen is gegroeid. Er zijn (anno 2014 - red.) nog 
steeds inwoners die met hun handen in de grond werken.”��

Bloementoppers in de regio: 
Keukenhof en Bloemencorso

Keukenhof is het interna�onale en zelfstandige 
showvenster van de Nederlandse sierteelt, met de 
nadruk op bolbloemen. Het is één van de meest 
gefotografeerde plekken ter wereld en één van 
Nederlands populairste toeris�sche 
bestemmingen met bijna 50 miljoen bezoekers in 
de afgelopen 65 jaar. Het Bloemencorso in de 
Bollenstreek trekt elke edi�e rond het miljoen 
bezoekers.

Een uitnodigende 
uitgestoken hand van 

de vijf bollen-
gemeenten met 

Katwijk en Leiden, 
waar Oegstgeest 

centraal - maar 
verborgen - in de 

handpalm ligt

Hyacinthen en 
tulpenvelden van 
Boerderij Haaswijk 
omstreeks 1925. Ook 
bij Huize Grunerie 
lagen in die �jd de 
bollenvelden nog 
midden in het dorp.

De bloembollencultuur begon aan het eind 
van de 16e eeuw nadat de bekende 
botanicus Clusius rond 1593 de tulp vanuit 
Turkije in Holland had geintroduceerd. In de 
loop van de 18e eeuw breidde de bollenteelt 
zich uit tot de hele Bollenstreek, inclusief 
Oegstgeest. De ondergrond van de 
geestgronden bleek hier bijzonder geschikt 
voor te zijn. Gezien vanuit Den Haag werd 
Oegstgeest in die �jd wel de ‘Poort naar de 
Bollenstreek’ genoemd. In de hoog�jdagen 
waren er in Oegstgeest 120 
bloembollenkwekers ac�ef. Er werden in het 
dorp hyacinten, tulpen, krokussen, narcissen 
en jonquilles (een soort meerbloemige 
narcissen) gekweekt. Een paar monumenten 
herinneren nog aan die �jden, zoals ‘De 
Bollenschuur’ in de Dorpsstraat en ‘Actaea’ 
op de Terweeweg�� dat omstreeks 1885 
werd gebouwd.��
Historisch gezien maakt Oegstgeest dus deel 
uit van de Duin- en Bollenstreek. En ook 
geografisch als men de defini�e van het 
Cultuurhistorisch Genootschap Duin- & Ee
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Bollenstreek volgt: “Aan de westkant liggen 
de Noordzee en de duinen met de 
kustdorpen, die van vissersdorpen tot 
badplaatsen zijn uitgegroeid. En aan de 
zuidkant vinden we de Rijn als natuurlijke 
a�akening.”�� Al met al liggen er voor 
Oegstgeest recrea�eve kansen om het rijke 
bollenverleden, dat ontegenzeggelijk in het 
DNA van het dorp ligt opgesloten, te 
benu�en in haar ‘verhaal’.
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In de speurtocht naar een nog ouder DNA van Oegstgeest is een 
�jdreis nodig waarbij we terug gaan naar de vroege 
Middeleeuwen. Een periode waarbij de Rijn veel breder  en 
drukbevaren was en ergens in de buurt van het huidige Katwijk in 
zee uitmondde. Met de vondst van ‘De schaal van Oegstgeest’ is 
aan het licht gekomen dat ter hoogte van het huidige Nieuw-
Rhijngeest vermoedelijk een belangrijke interna�onale 
handelsplaats was geves�gd. In zekere zin was Oegstgeest met haar 
strategische ligging aan de Oude Rijn toen al de ‘Poort naar de 
Kust’. Geleerden zeggen hierover: “Alles wat vanuit Duitsland 
stroomafwaarts ging rich�ng Engeland, kwam hierlangs.” De 
vondst gaf direct aanleiding voor fraaie specula�es als zou hier in 
Nieuw Rhijngeest een tweede Dorestad geves�gd zijn geweest.

De vondst van ‘De schaal 
van Oegstgeest’ kreeg 
na�onaal en interna�onaal 
veel aandacht in de media. 
Opvallend genoeg was een 
terugkerend item in de 
verlaggeving het feit dat er 
“in Oegstgeest een elite met 
een wijdvertakt 
interna�onaal netwerk 
woonde.” Ook al zou er 
vandaag de dag niemand 
meer direct afstammen van 
deze interna�onale 
handelaren, het ligt wel 
degelijk diep opgesloten in 
het DNA van Oegstgeest, 
klaar om weer ontgonnen 
te worden voor 
dorpsmarke�ngdoeleinden. 

In de edi�e van 6 augustus 
2014 van de Oegstgeester 
Courant werd op de 
voorpagina hier al een 
voorschot op genomen. Het 
ar�kel is hiernaast integraal 
terug te lezen.

Al eeuwen Poort naar de Kust

Direct aan de eeuwenoude rivier de Oude Rijn,dicht bij het 
centrum van Oegstgeest en de uitvalsweg A44 verrijst een 
unieke waterwoonwijk: Oegstgeest aan de Rijn. Een eigen�jdse 
moderne wijk die niet alleen aan de Oude Rijn ligt, maar ook 
le�erlijk met deze rivier verbonden is. Dat gegeven inspireerde 
reclameburo Windkracht 10 om de verkoopbrochure voor 
Oegstgeest aan de Rijn te ontwerpen en realiseren in de vorm 
van een vaarkaart. Waarmee het onderscheidend vermogen 
van deze wijk - de ligging aan open vaarwater - extra benadrukt 
wordt en de verkoopinforma�e ook op een mooie zomerdag 
nog meerdere keren boven water komt.

Vaarkaart als marketing

Poort naar de Kust
De Blauwe Tram bracht 
decennia lang via Oegstgeest 
strandlie�ebbers naar Katwijk aan Zee. 
Hier op foto op de Rijnzichtweg in 1960.
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Percentage van de totale bevolking
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Bevolkingspiramide Oegstgeest vergeleken met Nederland 2013.��

Bevolkingspiramide Oegstgeest in 1990 en in 2013.��

De grafiek gee� de bevolkingspiramide voor Oegstgeest in 2013 weer. Iedere staaf representeert een lee�ijdsklasse en toont het percentage 
dat deze lee�ijdsklasse van de totale bevolking uitmaakt.�� Per 1 januari 2015 telt de gemeente Oegstgeest 22.993 inwoners.��

Bevolkingspiramide Oegstgeest 2013.��

De bevolkingspiramide van Nederland wordt getoond door middel 
van de blauwe lijn. Dit gee� een beeld van het verschil tussen de 
bevolkingspiramide van Oegstgeest en Nederland.�� Daarbij valt op 
dat Oegstgeest in de lee�ijdsklasse 20-39 minder dan het landelijke 
gemiddelde aan inwoners telt, zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen. In de lee�ijd 40-44 gaat dit alleen op bij de mannen.

De grafiek gee� de bevolkingspiramide weer voor Oegstgeest in 
1990 en 2013. De bevolkingspiramide van 1990 wordt getoond door 
middel van de rode lijn. Dit gee� een beeld van de verandering van 
de bevolkingsopbouw in Oegstgeest sinds 1990.�� Met name het 
aantal inwoners in de lee�ijdsklasse 20-44 is sterk teruggelopen.

Jaar Aantal

1811 871

1822 988

1840 1.332

1875 2.558

1890 3.885

1910 4.502

1920 5.678

1930 6.657

1940 9.053

1950 10.721

1960 13.528

1970 16.484

1980 15.676

1990 18.838

2000 21.120

2010 �� 22.597

2015 �� 22.993

De bevolkingsgroei 
van Oegstgeest in kaart 
sinds 1811.��

BevolkingsgroeiHoeveel Oegstgeestenaren zijn er?

‘De Forens’ van 
Theo van den 

Nahmer is 
sinds 1970 een 

permanente 
bewoner van 
Oegstgeest.��
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Top 10 gemeenten met hoogste 
aandeel huishoudens met hoge 
welvaart (CBS 2014��) %

Rozendaal 53,7

Bloemendaal 52,5

Laren 52,1

Blaricum 44,6

Naarden 43,5

Heemstede 43,5

Wassenaar 42,3

Oegstgeest 38,7

Alphen-Chaam 37,1

Westvoorne 36,2

Top 10 gemeenten met hoogste 
gemiddeld gestandaardiseerde 
huishoudensinkomen (CBS��) %

Bloemendaal 36,3

Rozendaal 36,0

Wassenaar 35,2

Blaricum 34,4

Laren 34,0

Naarden 32,4

Heemstede 32,3

Oegstgeest 31,2

De Bilt 29,6

Muiden 29,5

31% van de huishoudens in Oegstgeest is rijk...

Top 10 gemeenten met hoogste 
gemiddelde inkomens 
(CBS) €

Bloemendaal 40.600

Wassenaar 40.500

Blaricum 40.400

Rozendaal 38.600

Laren 36.000

Naarden 35.500

Heemstede 34.800

Oegstgeest 32.800

Bussum 32.800

Muiden 32.200

Gemiddeld besteedbaar inkomen per 
inkomensontvanger in Oegstgeest
naar buurt- en wijkindeling.��

minder dan 18.501 euro
18.501 euro of meer

Opleiding Oegstgeest Zuid-Holland Nederland

Laag 18% 33% 32%

Midden 29% 34% 35%

Hoog 54% 33% 33%

...en 54% van de kostwinners is hoogopgeleid

Inkomen van het huishouden�� Oegstgeest Zuid-Holland Nederland

Beneden modaal 17% 28% 28%

Modaal 29% 36% 37%

1,5 keer modaal 20% 18% 19%

2 keer modaal en hoger 34% 18% 16%

Lee�ijd kostwinner�� Oegstgeest Zuid-Holland Nederland

t/m 24 jaar 4% 3% 3%

25 t/m 34 jaar 13% 19% 19%

36 t/m 49 jaar 33% 32% 32%

50 t/m 65 jaar 27% 25% 26%

65 jaar en ouder 23% 20% 20%

Sociale klasse�� Oegstgeest Zuid-Holland Nederland

A (hoog) 40% 18% 18%

Bb (midden boven) 28% 30% 31%

Bo (midden onder) 16% 20% 18%

C-D (laag) 16% 32% 33%

Landelijk staat Oegstgeest steevast in top-10-lijstjes als het gaat om 
inkomen, welvaart en sociale klasse. Ook binnen Holland Rijnland 
neemt Oegstgeest met een besteedbaar inkomen van € 45.200 de 
bovenste plaats op het lijstje van 14 gemeenten in met de hoogste 
inkomens van par�culiere huishoudens. Alleen Voorschoten (€ 
42.100), Teylingen (€ 40.700) en Zoeterwoude (€ 40.200) komen 
boven de € 40.000 besteedbaar inkomen uit en daarmee in de 
buurt van Oegstgeest. Landelijk en in Zuid-Holland ligt het 
besteedbaar inkomen gemiddeld op € 34.200.���

Welvaart en hoge inkomens

Altijd 8ste ?!!?
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Westerse allochtonen*: Allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in 
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië of Japan. Op grond van hun 
sociaal- economische en sociaal-culturele posi�e worden allochtonen uit Indonesië en Japan 
tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.��

Niet-westerse allochtonen in Oegstgeest en Nederland 1996-2013.��

Westerse allochtonen in Oegstgeest en Nederland 1996-2013.��

Niet-westerse allochtonen*: Allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in 
Afrika, La�jns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.��

*Onder allochtonen worden personen verstaan van wie ten minste één ouder in het 
buitenland is geboren. Eerste genera�e allochtonen zijn zelf ook in het buitenland geboren. 
Tweede genera�e allochtonen zijn zelf in Nederland geboren. In de grafiek wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen deze groepen.��

Expats, allochtonen en anderstaligen in 
Oegstgeest
Oegstgeest is een werelddorp. Dat werd niet alleen goed zichtbaar �jdens een 
gelijknamige Oegstgeest in Beweging-avond in de Almondehoeve in 2013, het laat 
zich ook uitstekend herleiden in de vele sta�s�eken en lijstjes omtrent dit 
onderwerp. A�ankelijk van de gekozen defini�e - en daarin is aardig wat keuze: 
na�onaliteit, geboorteland of verblijfsgenera�e - kan het aandeel Oegstgeester 
inwoners met in enigerlei vorm een buitenlands achtergrond oplopen tot ruim 
20%. Opvallend daarbij is het omvangrijke en landelijk gezien ver boven het 
gemiddelde liggende con�gent Europeanen en westerlingen in Oegstgeest. Dit is 
niet verwonderlijk gelet op de (interna�onale) kennisins�tuten die Oegstgeest 
omringen zoals het Leiden Bio Science Park, de ESA/Estec en de Leidse 
Universiteit. Evenmin verwonderlijk is het interna�onaal en tweetalig onderwijs 
zoals in het aanbod van het Rijnlands Lyceum dat hier sterk op inspeelt.
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Werelddorp Oegstgeest

In 2015 wonen in Oegstgeest 1557 niet-
nederlanders met 82 verschillende 
na�onaliteiten. Dat komt neer op 7% van de 
inwoners. In het onderstaande overzicht is 
de top-20 niet-nederlandse na�onaliteiten 
in kaart gebracht. De top-20 hee� 
betrekking op 1219 van de 1557 niet-
nederlanders in Oegsteest. Met name 
Europeanen en westerlingen maken deel uit 
van dit con�gent inwoners.�� Op de volgende 
pagina staat een top-20 geboortelanden.

In de grafieken links is een andere defini�e 
gehanteerd, waarbij niet de na�onaliteit 
maar het geboorteland van (een van) de 
ouders als uitgangpunt is genomen*. Via die 
methode is ruim 14% van de inwoners in 
Oegstgeest van buitenlandse westerse en 
7% van niet-westerse komaf. Dat is 
respec�evelijk ver boven en ver onder het 
landelijk gemiddelde.��

top 20 na�onaliteiten�� 1219

Italiaans 194

Duits 154

Brits 150

Frans 123

Spaans 84

Pools 77

Belgisch 68

Amerikaans 60

Iers 42

Chinees 36

Zwitsers 29

Zweeds 29

Indonesisch 25

Roemeens 24

Iraans 24

Hongaars 24

Portugees 17

Grieks 16

Zuid-Afrikaans 15

Australisch 15
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top 20 geboortelanden�� 1758

Indonesië 263

Verenigd Koninkrijk 185

Duitsland 173

Italië 145

Suriname 112

Frankrijk 98

Verenigde Staten 98

voormalig Sovjet Unie 88

België 80

China 74

Iran 69

Polen 59

voormalig Ned. An�llen en Aruba 53

Marokko 51

voormalig Joegoslavië 50

Turkije 48

Irak 30

Griekenland 28

India 27

Zuid-Afrika 27

In 2014 woonden in Oegstgeest 2476 
mensen die in het buitenland zijn geboren.  
Dat komt neer op ruim 10% van de 
inwoners. In het onderstaande tabel is een 
top-20 geboortelanden (met uitzondering 
van Nederland) van inwoners van 
Oegstgeest opgesteld. Deze top-20 beslaat 
1758 van de 2476 inwoners. Op de vorige 
pagina staat ter vergelijking een top-20 
na�onaliteiten. Landelijk gezien: In 
Nederland wonen momenteel 1,8 miljoen 
mensen die niet in Nederland geboren zijn. 
Ze vertegenwoordigen tweehonderd 
na�onaliteiten.��

Dat het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest een 
interna�onale school is, is goed te zien in de 
centrale hal. Hier hangen de vlaggen van de 
45 verschillende na�onaliteiten die op de 
school vertegenwoordigd zijn. Een kleurrijk 
geheel waar de school trots op is.

45 nationaliteiten
Werelddorp Oegstgeest 2

Buitenlandse werknemers
Eind september 2011 verbleven 683,5 duizend in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar in Nederland. Deze buitenlandse 
werknemers waren 18 jaar of ouder bij hun komst naar Nederland. Bijna 28 procent van hen stond niet ingeschreven in de Gemeentelijke 
Basisadministra�e persoonsgegevens (GBA) omdat ze verwach�en maximaal vier maanden in Nederland te blijven. Inschrijven in de GBA is 
dan niet nodig. Met 34 procent tegen 19 procent lag het aandeel niet-inschreven werknemers bij de mannen flink hoger dan bij de vrouwen. 
Ten opzichte van 1999 is het totale aandeel werknemers dat zich niet inschrij� bijna verdubbeld. De niet-ingeschreven werknemers zijn vaker 
man en over het algemeen een paar jaar jonger dan de buitenlandse werknemers die wel in de GBA staan ingeschreven.���

Regiofunctie Expat Centre 
Leiden
“The Expat Centre Leiden provides a warm 
welcome to expats who live and work in the 
Leiden region. We will help you find answers 
to ques�ons about the issues you will deal 
with when se�ling in the Netherlands. Our 
dedicated expat officers will answer your 
ques�ons and offer you advice on a wide 
range of topics” aldus opent de website van 
het Expat Centre Leiden, dat weliswaar een 
regionale insteek kent, maar buiten Leiden 
nog onvoldoende gedragen wordt.��� 
Vanuit Economie071 en onder regie van 
Leiden Marke�ng worden daarom 
momenteel de mogelijkheden onderzocht 
voor een ‘op�maal func�onerend Expat 
Centre voor de Leidse regio’. In de tweede 
hel� van 2015 zullen de uitkomsten van deze 
verkenning worden gepresenteerd.��

Oegstgeest Family Life
Onder expats in Oegstgeest speelt social 
media een belangrijke rol in de 
verbindingen. Dedicated Faceboek groepen 
zoals Oegstgeest Family Life (engelstalig) 
spelen in op de informa�ebehoe�e binnen 
de expat-gemeenschap over dorp, stad en 
streek.

Oegstgeest apparently merges seamlessly 
into Leiden, but it is a separate borough with 
its own town council, town hall (where you 
will need to register if you move here), 
library, schools (including secondary), shops 
and sports clubs. If a child throws out a nasty 
rash at midnight on a Friday (as they always 
do) then you will go to the a�er-hours 
doctor up the road in Voorhout and not the 
one in Leiden. This is a small country and 
short distances can mean a lot; Oegstgeest is 
much more than a suburb of Leiden (and 
never refer to it as such to a local if they 
don't have a sense of humour...) and those 
living here certainly think of it as a dis�nct 
and separate place. The locals call it het 
dorp, 'the village', to dis�nguish it from de 
stad , the great city of Leiden, and along with 
being in most places pleasantly green and 
leafy it does have the small-scale feeling of a 
village.

Oegstgeest has two dis�nct centres, one 
around the De Kempenaerstraat and one 
around the Lange Voort. If you had to 
categorise them, you'd call the De 
Kempenaerstraat is more leisurely-browse-
high-end-with-cappuccino, and the Lange 
Voort slightly more mundane (not to say 
useful), with its Blokker and Hema, but both 
have an interes�ng selec�on. And the library 
and the weekly market (Tuesday) are at the 
Lange Voort! Oegstgeest's community 
centre, the Dorpscentrum , where there are 
all sorts of ac�vi�es for young and old, is 
also just near the Lange Voort.��� 

Oegstgeest 
from expat 
point of view
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Deze combinatie kent geen woon-werkverkeer.

Gouwespoor (vh Nieuwe Park West)

Spaanse Polder (Ro�erdam)

2e Poellaan / Mallegatspoort

Molenvliet (Papendrecht)

Oosteind/Ketelweg

Distripark Botlek

Benthuizerweg

Boezembocht

Hillegom-Zuid

Hordijk West

De Schans II

Dordtse Kil II

Drechthoek

Maasvlakte

Keer Weer

Europoort

Halfweg II

De Lasso

Gadering

Delfweg

Rivium

Bio Science Park

Bedrijventerreinen Zuid-Holland waar 
inwoners uit Oegstgeest werken

Bio Science Park / Leeuwenhoek 507

‘t Heen 76

Baanderij 44

De Waard 43

Cronesteijn - Rooseveltstraat 38

Bedrijvengebied MEOB 34

Cronesteijn - Lammenschans 22

Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid 22

‘s Gravendijck 18

Dobbewijk 17

Grote Polder 16

Gravendam 16

Vinkenwegzone 11

Cronesteijn - Fruitbuurt 11

Voorschoterweg 10

Hoorn West 9

De Wetereing (Warmond) 9

Florapark I 8

Dever 8

Industriekade 7

Bospoort (W4) 7

Agrarische bedrijventer. Sassenheim 7

‘t Ambacht (Katwijk) 6

Delfweg 5

Slobbengors 4

Rechter Maasoever 4

Cronesteijn - Trekvliet 4

Botlek 4

Westwal 3

Waalhaven-Zuid 3

Spaanse Polder (Ro�erdam) 3

Voorhout 3

Van alle werkende inwoners van Oegstgeest hebben er 1055 hun werk op een 
bedrijventerrein in Zuid-Holland. In het figuur hierboven is de spreiding te zien. In het tabel 
hiernaast zijn de bedrijventerreinen met de grootste pendel vanuit Oegstgeest op een rij 
gezet. Het gros van de Oegstgeester werknemers op een bedrijventerrein is werkzaam op het 
Leiden Bio Science Park. De ESA/ESTEC is niet meegenomen in dit onderzoek dat zich beperkt 
tot bedrijfsterreinen. Op het hieraan gerelateerde Space Business Park werkte in 2012 
opvallend genoeg niemand uit Oegstgeest, maar wel uit andere omliggende gemeenten.��� 
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Woon-werkverkeer 
van Oegstgeest naar 
bedrijventerreinen 
in Zuid-Holland
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GR-02 TK-03 PS-03 EP-04 GR-06 TK-06 PS-07 EP-09 GR-10 TK-10 PS-11 TK-12 GR-14 EP-14 PS-15

Kiesgerech�gden 15.681 15.035 15.013 15.194 16.397 15.857 15.785 16.458 17.162 16.294 16.436 16.680 17.539 16.847 16.748

Uitgebrachte stemmen 10.176 13.348 9.248 8.608 10.397 14.003 9.535 8.854 10.889 13.872 11.660 14.139 10.825 8.883 10.437

Blanco stemmen 0 0 0 0 0 0 0 23 38 14 16 20 62 18 29

Ongeldige stemmen 35 16 9 23 65 16 33 15 21 9 12 13 35 24 17

Opkomstpercentage 64,89 88,78 61,84 56,65 63,41 88,31 60,41 53,80 63,45 85,14 70,94 84,84 62,27 52,73 62,32

Landelijk percentage 57,90 80,04 47,62 39,26 58,56 80,35 46,40 36,75 54,13 75,40 55,97 74.57 54,00 37,32 47,76
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Oegstgeest kent verhoudingsgewijs een 
grote schare vrijwilligers. Het percentage 

vrijwilligers (van 18 jaar en ouder) werkzaam 
voor een organisa�e of vereniging  ligt 

gemiddeld op 22%.��� Een onderzoek onder 
deze vrijwilligers bracht de volgende 

kenmerken naar voren: De meeste 
vrijwilligers in de gemeente Oegstgeest zijn 
vrouw (56%) en hebben een lee�ijd tussen 

de 36 en 65 jaar (68%). Het meest 
genoemde hoogst genoten opleidingsniveau 

van de vrijwilligers bedraagt 
wetenschappelijk onderwijs (WO); dit is door 

30% van de vrijwilligers genoemd. 49% van 
de vrijwilligers hee� ook betaald werk en 

33% is met pensioen. 

Zeer hoog
engagement
in Oegstgeest

De opvallend hoge betrokkenheid van de Oegstgeester inwoners blijkt bijvoorbeeld uit de 
bevlogenheid waarmee zij elke verkiezing weer naar de stembus trekken. In het overzicht 
hierboven is dat goed te zien. De genoemde opkomstpercentages behoren tot de hoogste in 
het land en liggen al�jd ver boven het landelijk gemiddelde opkomstcijfer.���

22% vrijwilligers

Verkiezingen
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Demografische druk is een begrip dat de 
verhouding aangee� tussen de som van het 
aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of 
ouder en de personen in de zogenaamde 
'produc�eve lee�ijdsgroep' van 20-64 jaar. 
Het cijfer van de demografische druk gee� 
inzicht in de verhouding tussen het niet-
werkende deel van de bevolking en het 
werkende deel van de bevolking.��

Percentage van de bevolking

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

55

60

65

70

75

80

Percentage van de bevolking

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

36

38

40

42

44

46

48

50

Percentage van de bevolking

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

20

30

15

25

35

Oegstgeest

Nederland

Groene druk Oegstgeest en Nederland 1990-2013.��

Oegstgeest

Nederland

Demografische druk Oegstgeest en Nederland 1990-2013.��

Oegstgeest

Nederland

Grijze druk Oegstgeest en Nederland 1990-2013.��

Groene druk is de verhouding tussen het 
aantal personen van 0 tot 20 jaar en het 
aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer 
van de groene druk laat de verhouding 
tussen de jeugd en de 'produc�eve 
lee�ijdsgroep' zien.��

Grijze druk gee� de verhouding tussen het 
aantal personen van 65 jaar of ouder en het 
aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit 
cijfer laat de verhouding tussen de ouderen 
en de 'produc�eve lee�ijdsgroep' zien.��

Demografische druk 
Oegstgeest

Nog al�jd bestaat het onterechte beeld dat huidige bewoners de 
vergeten doelgroep van citymarke�ng zijn. Onderzoek onder 
marke�ngprofessionals gee� juist aan dat huidige bewoners vaak 
(49%) of zeer vaak (16%) doelgroep zijn van citymarke�ng-
ac�viteiten.��� In de defini�e van dorpsmarke�ng worden 
bewoners als gemeenschap juist als middelpunt gezien van de 
marke�nginspanningen. Onder het mo�o ‘welkom terug in 
Oegstgeest’ zien wij de bewoners ook graag als ambassadeurs van 
het dorp.

Nieuwe bewoners Oegstgeest
“U bent onlangs in Oegstgeest komen wonen. Wij hopen van harte 
dat u in het dagelijks leven al een beetje gese�eld bent in ons 
prach�ge dorp” zo begint de uitnodiging van de gemeente 
Oegstgeest gericht aan nieuwe inwoners van het dorp voor een 
kennismakingsavond op het gemeentehuis. De gemeente hee� het 
goede gebruik een paar keer per jaar de ‘nieuwelingen’ op de hoogte 
te brengen over alles wat er reilt en zeilt in het Oegstgeestse. 
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Een Oegstgeester miljoenenpubliek

In oktober 2012 verwelkomde CORPUS de 
miljoenste bezoeker. De teller staat anno 2015 
op circa 1.5 miljoen bezoekers. In 2014 maakten 
237.000 bezoekers de ‘reis door de mens’ in 
Oegstgeest.��� 

Aantal personeelsleden 2013�� 153

0-24 jaar 0

25-34 jaar 20

35-44 jaar 32

45-54 jaar 40

55-59 jaar 48

60 jaar en ouder 13

Werkgelegenheid/economisch belang toerisme Oegstgeest

2008 2010

aantal banen 
R&T

Aandeel totale 
werkgelegen-
heid

aantal banen 
R&T

Aandeel totale 
werkgelegen-
heid

aantal banen 
R&T

Aandeel totale 
werkgelegen-
heid

Gemeente 281 4,8 % 343 5,6 % 338 5,6 %

Zuid-Holland 72.922 4,9 % 78.169 5,0 % 78.400 5,0 %

Nederland 453.430 5,9 % 484.280 6,0 % 486.130 6,1 %

2006

Een bijzondere bezoeker, zelfs de eerste van 
zijn soort in Nederland, wist op zijn beurt 
weer honderden bezoekers naar Oegstgeest 
te trekken. De komst van de witkruintapuit 
ze�e de wijk Poelgeest le�erlijk en figuurlijk 
op stelten: menig vogelspo�er hield zijn 
camera op sta�ef in de aanslag om dat ene 
kiekje te maken van onze gevederde vriend.

 

 

Maar ook de werknemers die hier hun werk 
hebben maar elders wonen tellen we graag mee 
als bezoeker. En om bij het Rijnlands Lyceum als 
voorbeeld te blijven, hieronder staat de 
uitsplitsing naar lee�ijd van de werknemers van 
de ves�ging in Oegstgeest. Welk deel hiervan 
onder de pendel valt is (nog) niet in kaart 
gebracht.

De toeris�sche bezoekersstromen zijn ook van directe waarde voor de lokale economie. De 
Kamer van Koophandel becijferde hoeveel arbeidsplaatsen toerisme oplevert in Oegstgeest. 

Werknemerspendel

Scholierenpendel

15%

39%

25%

21%

 Oegstgeest

 Overige gemeenten

 Katwijk

 Leiden

Een substan�ële groep frequente bezoekers zijn de 
scholieren die van buiten de gemeente in 
Oegstgeest schoolgaand zijn. Als casus kijken we 
naar de Oegstgeester ves�ging van het Rijnlands 
Lyceum. Meer dan de hel� van de leerlingen (61%) 
komt van buiten Oegstgeest. Katwijk en Leiden 
hebben met 36% van het totaal hierin het grootste 
aandeel en nog eens 25% gaat vanuit een andere 
gemeente hier naar school. Met een totaal 
leerlingaantal op het Rijnlands van rond de 1500 
leerlingen, komt het aantal leerlingen van buitenaf 
- de inwaartse pendel - op ruim 900. 

Bezoekers aan het dorp zijn er in vele soorten en 
grada�es. Een aantal liggen voor de hand: de 
‘experience’-bezoeker die er net een reis door de 
mens op hee� zi�en in CORPUS, de bezoeker die 
in de vroege uurtjes de vrijmarkt op 5 mei 
aandoet, de prijsbewuste fashionista... maar ook 
de scholier die van buiten het dorp hier zijn 
school volgt, of de werknemers van diezelfde 
school die elders wonen. Of de huizenzoeker uit 
de stad die �jdens de Open Huizendag op 
woningbezoek gaat. Aangezien een van de 
doelstellingen van dorpsmarke�ng het trekken 
van bezoekers is, is het verstandig de varia�es 
binnen deze doelgroep goed in kaart te brengen 
en aan te voelen.
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Een vreemde eend in de bijt

Binnen het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland zijn de inwaartse en uitgaande pendels 
in kaart gebracht.��� Dit gee� geen 
gedetailleerde informa�e voor Oegstgeest, maar 
er valt wel uit op te maken dat de uitgaangde 
pendel gebiedsbreed hoger is dan de inwaartse. 
Veel inwoners in Holland Rijnland werken in één 
van de grote steden.

Op de volgende pagina is de pendel van het 
woon-werkverkeer van het Leiden Bio Science 
Park terug te vinden.

Regionale pendels
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Deze combinatie kent geen woon-werkverkeer.

Leidschendam-Voorburg

Krimpen aan den IJssel

Bodegraven-Reeuwijk

Hendrik-Ido-Ambacht

Alphen aan den Rijn

Kaag en Braassem

Noordwijkerhout

Midden-Delfland

Albrandswaard

Lansingerland

Hellevoetsluis

Schoonhoven

Bergambacht

Zoeterwoude

Binnenmaas

MolenwaardWestvoorne

Vlaardingen

Zoetermeer

Spijkenisse

Nieuwkoop

Ridderkerk

Gorinchem

Ouderkerk

Sliedrecht

Den Haag

Maassluis

Noordwijk

Dordrecht

Buiten ZH

Teylingen

Korendijk

Westland

Bernisse

Hillegom

ZuidplasRijswijk

Gouda

Leiden

Strijen

Del�

Vlist

Bedrijventerrein

Gemeente

Totaal��� 14.864

Leiden Bio Science Park
Woon-werkverkeer naar 

Oegstgeest      507

Leiden      5.902

Leiderdorp      1.100

Katwijk      933

Voorschoten      607

Op deze kaart is het woon-werkverkeer van alle 
werkenden op het Leiden Bio Science Park naar 
woonplaats aangegeven. Afgezien van de 507 mensen 
die in Oegstgeest wonen kunnen de overige 14.357 
werknemers (stand 2012) van het Bio Science Park als 
bezoekers worden gezien. Zouden deze bezoekers te 
verleiden zijn om ook Oegstgeest te beleven? En zelfs 
als woonplaats te gaan zien? Het is in dat opzicht 
een interessante doelgroep, zeker gezien het in 
verhouding geringe aantal mensen dat in 
Oegstgeest woont en op het Bio Science Park
werkt. Er liggen mogelijkheden in zowel de
belevingsgebieden als de woongebieden.
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De Oegstgeester economie concentreert zich sterk op de dienstensector. Oegstgeest kent 
de meeste bedrijven in de dienstverlenende sector: de branches adviesdiensten, algemene 
diensten, facilitaire diensten en persoonlijke diensten. In totaal waren er op 1 januari 2011 
1.745 bedrijven geregistreerd (exclusief 669 registra�es zakelijk beheer, zoals holding- en 
beheermaatschappijen). Een jaar eerder waren dit 1.671 bedrijven.���  
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In de grafiek hiernaast is 
het aantal bedrijven in 
Oegstgeest per 1 januari 
2011 uitgesplitst naar 
sector. Hierin zijn de 
bedrijven vallend onder 
zakelijk beheer niet 
meegenomen.��� De 
detailhandelsstructuur 
van Oegstgeest kent 
twee grote concentra�es 
van winkelgebieden. 
Anno 2015 zijn er in 
totaal 159 winkels.��

Waarom zijn bedrijven een relevante 
doelgroep voor dorpsmarke�ng?
De gemeente stelt: “Economie is de 
kurk waar Oegstgeest op drij�.” 
Bedrijven en hun bedrijvigheid zorgen 
voor de nodige economische impulsen. 
Het faciliteren en acquireren van 
bedrijven is daarom beleid. Onderzoek 
toont aan dat bij de keuze voor het 
ves�gen van een bedrijf in een 
gemeente zaken als het menselijk en 
cultureel kapitaal, het broodnodige 
aanwezige netwerk en ruimtelijke 
aspecten (bijvoorbeeld groeimogelijk-
heden) een belangrijke rol spelen. 
Reden genoeg om hierin het posi�eve 
verhaal over Oegstgeest aan 
(poten�eel nieuwe) bedrijven te 
vertellen.

Op weg naar 2000 echte bedrijven...

  Lange Voort

De Kempenaer

  Rhijnhofweg Bio Science Park

  Kamphuizerpolder

  MEOB De BV Oegstgeest in 8 zones

  Duinzigt

  Oude Raadhuis e.o.

Duinzigt is een bedrijfsverzamelgebouw dat tevens 
8 kantoorunits als flexplek voor korte of langere 
periode verhuurt.

In het voormalige gemeentehuis in het 
Wilhelminapark zijn een aantal kleinere en 
middelgrote ondernemingen geves�gd. Maxlead 
met ruim 50 medewerkers is de grootste firma in 
het gebouw. Om de hoek van het Wilhelminapark 
zit ook het hoofdkantoor van Clear Channel 
Hillenaar met eveneens rond de 50 medewerkers.

Het MEOB terrein dankt haar naam aan het 
Marine Elektronisch en Op�sch Bedrijf dat op deze 
loca�e tot haar verhuizing naar Den Helder in 
2001 geves�gd was. Aanpalend liggen de 
gemeentewerf, het interna�onale transportbedrijf 
Van der Luyt en enkele bedrijven aan de Oude 
Vaartweg. Nadat het Rijk er enkele jaren plannen 
had voor andere ac�viteiten, is het terrein sinds 
2011 volledig bestemd als bedrijventerrein.(*) Er 
zi�en momenteel rela�ef weinig bedrijven op een 
zeer groot terrein. In 2012 waren er 11 ves�gingen 
met 128 arbeidsplaatsen. Het aantal ves�gingen 
en de werkgelegenheid is tussen 2005 en 2012 
echter wel toegenomen, met respec�evelijk 57% 
en 13%. 

De Kamphuizerpolder, of liever het Flower Science 
park, ligt voornamelijk op grondgebied van de 
gemeente Katwijk; slechts 6,6 ha. ligt op 
grondgebied van Oegstgeest. Het Floracomplex is 
het grootste bedrijf op het gebied en vervult een 
belangrijke func�e in de Greenport Holland. Op 
het terrein zijn nog 200 (!) andere bedrijven 
geves�gd.

Op het gebied Nieuw Rhijngeest Zuid, het 
Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science 
Park, zijn op dit moment CORPUS-reis door de 
mens, Hilton Garden Inn en Avery Dennisson 
geves�gd. Er is in totaal ruimte voor 150.000 m²  
aan life science gerelateerde bedrijvigheid.

In de meest zuidelijk punt van Oegstgeest, onder 
de N209, ligt het bedrijventerrein Rhijnhofweg 
langs de Rijn. Het kantoor van Nalco, o.a. 
leverancier van diensten voor waterzuivering en 
onderdeel van het interna�onale Ecolab, is hier 
geves�gd.

Winkelcentrum Lange Voort is met een 50-tal 
winkels gericht op de dagelijkse boodschappen. 

Winkelgebied De Kempenaer staat hoog aan-
geschreven en telt circa 90 winkelbedrijven. 

Een substan�eel deel van Ondernemend Oegstgeest is terug te brengen 
tot 8 loca�es in het dorp. Deze zijn hier in kaart gebracht en elk voorzien 

van een korte typering van de betreffende loca�e.

Nog 20 hectare beschikbaar
Oegstgeest hee� nog om en nabij 
de 20 hectare ruimte beschikbaar 
voor het ves�gen van bedrijven: 
• 9,5 ha Nieuw-Rhijngeest
• 8,9 ha MEOB
• 1,5 ha Rhijnhofweg
• 0,1 ha Kamphuizerpolder
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Sterke organisatiegraad

Platform Voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO)

Winkelcentrum 
Lange Voort

OV BSP
Ook de bedrijven op het Oegstgeester deel van 
het Leiden Bio Science Park, Nieuw Rhijngeest-
Zuid aan de westzijde van de A44, zijn aangesloten 
bij de ondernemersvereniging van het science 
park. De Universiteit Leiden gee� als eigenaar 
percelen uit in erfpacht. De gemeente Oegstgeest 
hee� (nog) geen ondernemersfonds, zoals dat in 
Leiden succesvol func�oneert. Dit struikelblok is 
opgelost door één organisa�e verantwoordelijk te 
maken voor het hele gebied aan weerszijden van 
de A44. Het gaat daarbij om belangrijke zaken als 
infrastructuur, ontslui�ng, en beheer van de 
openbare ruimte. De OV BSP is op haar beurt weer 
aangesloten bij het PVOO.
Uitgebreide informa�e over het Leiden Bio 
Science Park, de aldaar geves�gde bedrijven en 
het Oegstgeester aandeel daarin staat in het 
hoofdstuk ‘Kennisclusters’.

Het Pla�orm Voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO) is in 2003 opgericht en inmiddels de 
grootste ondernemersvereniging van het dorp. Het ledenbestand bestaat uit ondernemers 
van klein tot groot, van zzp-er tot mul�na�onal uit diverse branches. Het tradi�onele 
trefpunt voor de circa 250 leden vormt de maandelijkse netwerkborrel, lange �jd in De 
Beukenhof, maar sinds eind 2014 wordt deze op verschillende (bedrijfs)loka�es gehouden. 
Naast netwerkac�viteiten worden de leden op informa�eve bijeenkomsten op de hoogte 
gehouden van bedrijfseconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en is het PVOO de 
centrale spreekbuis voor de ondernemers op het gebied van belangenbehar�ging. Bij 
gemeenteraadsverkiezingen organiseert het PVOO een debat gericht op de lokale 
economische ontwikkeling. Het PVOO is aangesloten bij de Koepel van Leidse 
ondernemersverenigingen en als zodanig direct betrokken bij de projecten van Economie071.

De organisa�egraad van de ondernemers in 
Oegstgeest is rela�ef hoog. Er zijn vier 
ondernemersverenigingen ac�ef, waarvan 
het Pla�orm Voor Ondernemers Oegstgeest 
(PVOO) een algemene status hee� en er 
voor de twee winkelgebieden en het Leiden 
Bio Science Park elk een eigen vereniging 
ac�ef is. Daarnaast is een aantal 
Oegstgeester ondernemers (ook) lid van 
regionale ondernemersverenigingen als de 
BV Leiden, de Katwijkse Ondernemers 
Vereniging (KOV) en de ONDB (Duin- en 
Bollenstreek).

Het winkelcentrum Lange Voort is een eigen�jds 
regionaal boodschappencentrum met meer dan 
50 winkels, zoals supermarkten Albert Heijn en 
Jumbo, moderne winkelketens en een variëteit 
aan speciaalzaken. Het is met name gericht op 
frequente aankopen in het dagelijkse aanbod. 
Hieronder valt food (voedings- en genotmiddelen) 
en frequent benodigde non-food (drogisterij 
ar�kelen, bloemen, tex�el en huishoudelijke 
ar�kelen). De winkeliers zijn verenigd in een 
s�ch�ng. Geregeld worden er ac�viteiten 
georganiseerd, zoals een boekenmarkt, 
kunstmarkt, brocantemarkt en geraniummarkt.
Het Winkelcentrum Lange Voort komt meer in 
detail aan bod in het hoofdstuk ‘Shopping’.

De winkeliersvereniging van Winkelgebied De 
Kempenaer vertegenwoordigt een groot aantal 
geves�gde winkels. Het winkelgebied wordt de 
parel van de Leidse regio genoemd met diverse 
modezaken, cadeauwinkels, horecagelegenheden 
en nog veel meer op het gebied van fashion en 
lifestyle. Regionaal bekende door de vereniging 
georganiseerde evenementen zijn onder andere 
“Kempenaer on stage”, de Dolle dagen en de 5-
mei Fair. Ook Winkelgebied De Kempenaer is terug 
te vinden in het hoofdstuk ‘Shopping’.

Winkelgebied De 
Kempenaer

Organisa�e en 
advies

Bouwnijverheid

Detailhandel

Financiële 
dienstverlening

Grafisch en 
crea�ef

Juridische 
dienstverlening

Overige 
dienstverlening

Diverse bedrijven

Zorg en 
welzijn

Groothandel

Horeca
ICT

Kunst en cultuur
Produc�e Logis�ek

De detailhandel als doelgroep

De veranderingen binnen de sector maken de 
detailhandel tot een bijzondere doelgroep. Steeds 
belangrijker wordt de posi�onering van het 
winkelgebied. Als recrea�ef winkelgebied in het 
centrum ter ontspanning en vermaak of als 
boodschappenwinkelgebied gericht op frequente 
aankopen in het dagelijkse aanbod met een 7/7 
mentaliteit. Tegenwoordig is marke�ng belangrijker 
dan reclame. De dorpsmarke�ng is van belang voor 
de winkeliers die marke�ng bedrijven, die daarmee 
ambassadeurs van Oegstgeest zijn en in hun rol als 
organisator van verschillende evenementen. De 
dorpsmarke�ng is ook relevant voor het 
aantrekken van nieuwe winkels, om Oegstgeest 
interessant te maken als ves�gingsplaats en zo de 
winkelgebieden te versterken.

Het is een misva�ng dat meer winkels meer 
concurren�e zou betekenen. Het is eerder een 
versterking. Het kan leiden tot een grotere 
concentra�e van winkels en een betere 
profilering. Het is bij de benadering van deze 
doelgroep verstandig gericht te wijzen op waar 
mogelijkheden zijn op basis van branchering, 
gezamenlijke ac�es te s�muleren en 
evenementen in lijn met het karakter en 
profilering van het winkelgebied te organiseren. 
Oegstgeest hee� een uitstekende staalkaart. 
Detailhandel wil hier zich graag ves�gen want er 
zi�en hier al veel kwalita�ef goede winkels (parels 
van Oegstgeest), er is weinig leegstand (een teken 
van gezonde winkelkernen) en het welvarende 
publiek staat voor een goede koopkracht. 

De onderverdeling naar sector van de bij het 
PVOO aangesloten leden gee� een beeld van de 
varia�e in het Oegstgeester ondernemers-
landschap. In lijn met de eerdere sta�s�eken 
overheerst ook binnen deze vereniging het aantal 
leden dat ac�ef is in de dienstensector. De twee 
grootste sectoren zijn organisa�e- en advies en 
overige dienstverlening, gevolgd door financiële 
dienstverlening.
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De tradi�onele haringparty van het PVOO bij 
Kasteel Oud-Poelgeest - op zichzelf al een culinair 
netwerkhoogtepunt in het dorp - staat zelfs 
landelijk in de belangstelling van de media.
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Een bijzonder 
aantrekkelijke regio
De Leidse Regio is een bijzonder aantrekkelijke 
regio om in te ondernemen. Er is rela�ef veel 
personeel beschikbaar. Het personeelsaanbod in 
deze regio is goed opgeleid. Er starten hier veel 
bedrijven. In deze regio zijn ongeveer 17.000 
bedrijven geves�gd die werk bieden aan meer dan 
68.000 mensen. Dit zijn cijfers van 2011.���

sector bedrijven full�me par�me totaal gemiddeld

adviesdiensten 513 738 156 894 1,7

algemene diensten 292 511 227 738 2,5

bouw 85 260 10 270 3,2

detailhandel 133 280 117 397 3,0

facilitaire diensten 244 344 96 440 2,0

financiën 57 39 13 52 0,9

groothandel 115 179 43 222 1,9

horeca 27 130 51 181 6,7

industrie 50 81 30 111 2,2

landbouw en visserij 26 55 17 72 2,8

persoonlijke diensten 202 256 65 321 1,6

vervoer 21 110 - 110 5,2

zakelijk beheer 669 286 201 487 0,7

totaal 2.414 3.269 1.026 4.295 1,8

excl. zakelijk beheer 1.745 2.983 825 3.808 2,2

loca�e ves�gingen werkzame personen

2011 2012 2013 2011 2012 2013

MEOB + Kamphuizerpolder 11 10 10 123 122 120

Rhijnhofweg 13 14 14 44 47 45

Nieuw-Rhijngeest 0 0 0 0 0 0

totaal Oegstgeest 24 24 24 167 169 165

ves�gingen/banen Oegstgeest���

2014 890 5.780

2013 900 5.650

2012 870 5.930

2011 920 6.150

2010 760 6.060

De cijfers uit Lisa, het werkgelegenheidsregister 
van Nederland���, geven een grillige trend aan als 
het gaat om het aantal banen in Oegstgeest. Het 
aantal banen hee� betrekking op het totaal aantal 
full�mers, par�mers en uitzendkrachten.

De bedrijfsinventarisa�e van de Kamer van 
Koophandel uit 2011 maakt helder dat de meeste 
van de circa 4300 banen in Oegstgeest betrekking 
hebben op adviesdiensten en algemene diensten. 

Van een aantal bedrijfsterreinen zijn over een reeks van jaren het aantal werkzame personen in kaart 
gebracht. Inmiddels is er ook werkgelegenheid in Nieuw-Rhijngeest waar de cijfers nog van ontbreken.

De drie tabellen over werkgelegenheid hier bijeen 
zijn onderling las�g vergelijkbaar. Het totaal aantal 

werknemers loopt voor een zelfde jaar (in dit 
geval 2011) sterk uiteen en varieert van 4295 tot 

6150 banen. Ook de defini�e van ves�ging versus 
bedrijf verschilt sterk per onderzoek en 

organisa�e.

Werkzaam in Oegstgeest
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Naar sector, locatie en 
door de jaren heen

2010 2011 2012 2013 2014

banen ves�gingen
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Werk van de Oegstgeester 
kunstenares Ans Schumacher 
in het Oude Raadhuys.
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DORPSMARKETING
OEGSTGEEST

WOONGEBIEDEN

“Oegstgeest, de goudkust van Leiden, is een keurige 
forensengemeente. In de supermarkt dringt nooit 
iemand voor en de enige echte kroeg in het dorp 

doet er alles aan geen overlast te bezorgen. 
Geliefd is Oegstgeest ook. Het is een van de weinige 

gemeenten in het kustgebied waar je een Veluws 
woongenot vindt. Het dorp hee� zich ontwikkeld 

tot ‘relais nouveau riche’.”

Zomaar een omschrijving over Oegstgeest geplukt uit een 
ar�kel in het Leidsch Dagblad begin 2003.
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Top 10 gemeente met de beste 
woningmarkt (Vastgoed 2014)

1. Oegstgeest (8.9) 

2. Voorschoten (8.5)

3. Heemstede (8.4)

4. Amstelveen (8.2)

5. Amsterdam (8.2)

6. Zoeterwoude (8.2)

7. Heemskerk (8.1)

8. Weesp (8.0)

9. Mon�oort (8.0)

10. Leidschendam-Voorburg (8.0)

Het vakblad Vastgoed onderzocht “Hoe goed 
uw gemeente het doet op de woningmarkt”. 
Oegstgeest staat met het rapportcijfer 8,9 op 
respectabele afstand bovenaan de lijst. De 
ranking kwam tot stand op basis van zeven 
belangrijke woningmarktcriteria: gemiddelde 
koopsom, ontwikkeling koopsom, 
ontwikkeling aantal transac�es, ontwikkeling 
woningaanbod, theore�sche verkoop�jd, 
verhouding transac�es/
koopvoorraad en de verhouding 
woningaanbod/koopvoorraad.�� ��

De beste woningmarkt? 
In Oegstgeest!

Top 10 fijnste woongemeenten van 
Nederland (De Telegraaf 2014)

1. Oegstgeest (8.7)

2. Edam-Volendam (8.7)

3. Heemstede (8.4)

4. Heiloo (7.9)

5. Houten (7.9)

6. Lansingerland (7.9)

7. Leiderdorp (7.9)

8. Teylingen (7.9)

9. Krimpen aan den Ijssel (7.8)

10. Naarden (7.8)

In de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014 rangschikte De 
Telegraaf alle Nederlandse gemeenten met 
de vraag: “Waar woont u het beste?”. 
Oegstgeest kwam daarbij met het 
rapportcijfer 8,7 als de ‘fijnste gemeente van 
Nederland om te wonen’ uit de bus. Een 
zevental criteria werden daarbij gehanteerd: 
gemiddeld besteedbaar inkomen, afstand 
naar ziekenhuis, aantal misdrijven, WOZ-
waarde, afstand naar supermarkt, afstand 
naar voortgezet onderwijs en percentage 
inwoners onder armoedegrens.�� 

Waar woont u het beste? 
In Oegstgeest!

Het prettige woonklimaat van Oegstgeest

Oegstgeest behoort tot één van de vroegst bewoonde plekken van ons 
kustgebied. En dat is niet zonder reden. Achter de jonge zeeduinen kon men hier 
in de tweede eeuw na Chr. - want zover terug gaan we al - op de geestgronden 
betrekkelijk veilig wonen zonder voortdurend overstromingsgevaar. Ook in latere 
eeuwen, bijvoorbeeld ten �jde van de ambachtsheerlijkheden, was Oegstgeest 
een gewilde plek om te resideren. Rond 1900 begon Oegstgeest nog meer gestalte 
te krijgen met de bebouwing van eerst het Wilhelminapark, gevolgd door het 
Prins Hendrikpark. Daarna ging het snel. Oegstgeest werd geliefd als 
forensenplaats: het Julianapark, Oranjepark en Emmapark werden volgebouwd. 
In de jaren vij�ig en zes�g kwamen nieuwe wijken tot stand bij de Grunerie en 
tussen de Emmalaan en de Lange Voort. In de jaren zeven�g bereikte men het 
Oegstgeester Kanaal. Daarna werd het gebied ten noorden van het kanaal in 
exploita�e gebracht en verrezen Haaswijk en de Morsebel. Wanneer Poelgeest en 
Nieuw-Rhijngeest (ook wel Oegstgeest aan de Rijn genoemd) binnen afzienbare 
�jd volgebouwd zullen zijn, is er sprake van Groot Oegstgeest, het grote 
aaneengesloten dorp Oegstgeest.�� Een Oegstgeest dat tot op de dag van vandaag 
nog immer te boek staat als één van de topplekken om te wonen in Nederland. 
Ranking na ranking bewijst dat keer op keer.
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Woonaantrekkelijkheidsweb

In een onderzoek van Bureau Louter�� naar de 
woonaantrekkelijkheid van Oegstgeest komt een 
bovengemiddelde posi�e naar voren in de regio. 
Oegstgeest is in dit onderzoek vergeleken met de 
benchmarkgemeenten Leiden, Katwijk, Teylingen, 
Leiderdorp en Noordwijk. 

In het woonaantrekkelijkheidsweb hieronder zijn 
de scores van acht rubrieken voor Oegstgeest 
vergeleken met die van de benchmarkgemeenten. 
Een hoge score is guns�g, uitgaande van een 
gemiddelde van 0 voor alle 415 nederlandse 
gemeenten. Tussen haakjes staat de posi�e van 
Oegstgeest in de landelijke ranglijst voor de 
betreffende rubriek.

Oegstgeest

Benchmarkgemeenten
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Huishoudens naar soort woning��� Totaal Oegstgeest Eigen woning Totaal huur Met huurtoeslag Zonder huurtoeslag

incl. studentenhuishoudens 9.700 7.000 2.700 700 2.000

excl. studentenhuishoudens 9.400 6.900 2.500 600 1.900
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Percentage van de bevolking
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Huishoudens met kinderen en 2 ouders Oegstgeest en Nederland 2000-2013.��

In deze grafieken is de ontwikkeling van vier verschillende typen 
huishoudens in Oegstgeest en Nederland tussen 2000 en 2013 te 
vergelijken.

Een aantal jaren geleden is uitgebreid onderzoek�� gedaan naar de 
woonwensen van senioren in Oegstgeest. De meeste senioren willen 
in hun huidige woning blijven wonen en een zelfstandig huishouden 
voeren. Ongeveer de hel� van de senioren denkt niet op termijn te 
(hoeven) verhuizen. Van de andere hel� gee� 59% aan in Oegstgeest 
te willen blijven wonen en te zullen verhuizen binnen de 
gemeentegrenzen. Slechts een klein deel (3%) gee� aan de 
gemeente helemaal te willen verlaten als een verhuizing aan de orde 
komt. Senioren geven in het overzicht hierboven de redenen aan 
voor een mogelijke verhuizing.  

Top 10 redenen voor verhuizing %

Gezondheid 47

Huidige woning te groot 31

Te grote tuin bij huidige woning 17

Meer voorzieningen in de buurt 12

Wijziging huishoudsamenstelling 11

Oude woning/onderhoudsstaat 9

Woonlasten in verhouding woning 7

Bereikbaarheid huidige woning 5

Meer contacten in de buurt 4

Kenmerken huidige woonbuurt 1

Ontwikkeling typen huishoudens0003 

0002 

0012 

0014 

0011 

0001 

0022 

0013 

0024 

0015 

0021 

0023 

Buurtindeling Oegstgeest
0001 Rhijngeest
0002 Rijnfront
0003 Buitengebied
0011 Oranje Nassau
0012 Oudenhof
0013 Bloemenbuurt
0014 Voscuyl
0015 Buitenlust
0021 Haaswijk-West
0022 Haaswijk-Oost
0023 De Morsebel
0024 Poelgeest

Woonwensen senioren in Oegstgeest
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Het grondgebied van Oegstgeest is een kleine 8 vierkante kilometer groot. Na a�rek van de 
waterpar�jen en vaarten blij� er een ruime 7 km² over. En op die vierkante kilometers staan 
een kleine 10.000 woningen waar gemiddeld per woning 2,3 mensen in wonen. Daarmee 
komt in Oegstgeest de bevolkingsdichtheid - dat is het aantal inwoners per km² land - op 
ruim 3000 uit. In de hele regio is alleen Leiden dichter bevolkt met ruim 5000 inwoners per 
km². De woningdichtheid komt in Oegstgeest uit op ruim 1300 woningen per km� land (alleen 
in Leiden is dat in de regio hoger: 2400 per km�).�� En toch geeft Oegstgeest het gevoel van 
ruimte, met haar brede lanen, grote percelen en veel ‘open’ voor sport en recreatie. 

minder dan 823
823 tot 3.691
3.691 tot 6.259
6.259 of meer

Dichtbevolkte en dynamische woonmarktInwoners per km² land
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Top 10 beste woongemeenten van 
Nederland 2011 (Elsevier 2011)

1. Haren (Groningen)

2. Bloemendaal (Noord-Holland)

3. Naarden (Noord-Holland)

4. Rozendaal (Gelderland)

5. Heemstede (Noord-Holland)

6. Blaricum (Noord-Holland)

7. Bussum (Noord-Holland)

8. Amstelveen (Noord-Holland)

9. Oegstgeest (Zuid-Holland)

10. Ha�em (Gelderland)

In 2011 hee� Bureau Louter in opdracht van 
Elsevier alle 418 Nederlandse gemeenten 
vergeleken op 101 punten. Dit verdeeld over 
acht thema’s: de kwaliteit van de woon-
omgeving, basisvoorzieningen, 
plusvoorzieningen, de mate van overlast en 
veiligheid, het sociaal klimaat, de 
economische vitaliteit en werkgelegenheid, 
bereikbaarheid en gemeentelijke 
dienstverlening. Oegstgeest komt op 
nummer 9 tevoorschijn als ‘Beste 
woongemeente van Zuid-Holland’.��

Beste woongemeente van 
Zuid-Holland: Oegstgeest

In 2013 is Oegstgeest na Voorschoten de 
beste woonplaats van Zuid-Holland. 
Oegstgeest komt in deze edi�e van het 
Elsevier-onderzoek landelijk terecht op een 
zeer respectabele 15e plek van alle 408 
beoordeelde gemeenten. 

Beste woongemeente van 
Nederland 2013: 15e

Gemeente Posi�e

Oegstgeest

Teylingen

Leiderdorp

Katwijk

Leiden

Noordwijk

-3 0 3

10

25

52

81

98

168

Woonaantrekkelijkheid in regionaal perspectief
In het onderzoek van Bureau Louter�� naar de woonaantrekkelijkheid van Oegstgeest zijn zes 
regiogemeenten onderling vergeleken. Dat levert de volgende regionale ranking op als het gaat om 
woonaantrekkelijkheid. Onder de posi�e staat de plek die de gemeente inneemt in de landelijke ranking. 

Historische binnenstad

Aantrekkelijke buurt

Natuur, rust, ruimte

Kinderpakket

Jongerenpakket

Zorgpakket

Winkels

Cultuur

Horeca en luxe winkels

Recrea�e

Sport en fitness

Weinig overlast

Weinig misdaad

Verkeersveiligheid

Samenstelling bevolking

Saamhorigheid bewoners

Economie

Bereikbaarheid OV

Bereikbaarheid auto

Gemeente

68

30

360

6

13

8

190

37

62

14

40

245

188

149

23

380

239

105

130

110

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Oegstgeest Gemiddelde benchmarkgemeenten

Scores 20 kenmerken
Onderstaand overzicht, ook a�oms�g uit hetzelfde onderzoek van Bureau Louter,�� zet 20 kenmerken op 
rij waarin de score van Oegstgeest vergeleken wordt met het gemiddelde van de benchmark-gemeenten 
(zie hierboven). Opvallend zijn de soms zeer hoge landelijke posi�es die Oegstgeest inneemt in de 
ranking van 415 gemeenten. Bijvoorbeeld met het kinderpakket (6e) en zorgpakket (8e). Het 
kinderpakket is gebaseerd op de nabijheid, variëteit en kwaliteit van basisscholen, de nabijheid en 
varieteit van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en de kwaliteit van speelmogelijkheden voor 
jonge kinderen. Het aanbod van zorgvoorzieningen is bepaald aan de hand van de nabijheid van een 
huisarts, een huisartsenpost, een apotheek en een fysiotherapeut en de variëteit in het aanbod van 
huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Daarnaast is de reis�jd tot ziekenhuizen bepaald, waarbij 
extra punten kunnen worden verdiend indien er dichtbij een academisch of groot ziekenhuis is geves�gd.

Posi�e

“Oegstgeest ligt op een steenworp 
afstand van de kust.” Fraai voorbeeld 
van gevisualiseerde dorpsmarke�ng 
door de vastgoed-ontwikkelaar van 
De Pointe/De Punt.
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Verhuizingen naar 
Oegstgeest vanuit...���⁄���

2010 2012

Oegstgeest 29% 35%

Leiden 24% 24%

Katwijk 6% 6%

Teylingen 4% 5%

Leiderdorp 4% 3%

Overig 33% 27%

Verhuizingen vanuit 
Oegstgeest naar...���⁄���

2010 2012

Oegstgeest 29% 35%

Leiden 22% 25%

Katwijk 5% 4%

Teylingen 5% 4%

Amsterdam 5% 4%

Overig 32% 29%

Top 5 factoren voor woongeluk (Rabobank 2014)���

Je op je gemak voelen / thuis voelen 1.

Je ontspannen voelen / weinig stress beleven 2.

                                     Je veilig voelen 3.

                                       Rust beleven 4.

                                   De buurt moet aansluiten bij je huidige wensen 5.

Top 5 factoren voor woning en buurt (Rabobank 2014)���

1. Nabijheid van winkels

2. De groo�e van de woning

3. Natuur in de omgeving

4. Betaalbare woning

5. Sociaal veilige buurt

De twee tabellen hiernaast geven 
respec�evelijk de inwaartse en de uitgaande 
stroom verhuizingen weer van 
woningbezi�ers. De meeste verhuizingen - 
ruim een derde - vinden plaats binnen de 
gemeentegrenzen van Oegstgeest zelf. Ook 
gemiddeld een derde komt van of gaat naar 
‘overige’ gemeenten. Meest opvallende is 
dat de uitruil met Leiden en ook met de 
andere buurgemeenten, ne�o gelijk blij�. Er 
komen evenveel nieuwe bewoners/kopers 
vandaan als er verkopers heen gaan. Dat een 
kwart van alle verhuizingen in beide 
rich�ngen Leiden betre� is een significant 
gegeven.  

De Rabobank hee� breed onderzocht wat de belangrijkste factoren bij woongeluk zijn. Behalve de twee 
top-5 rankings kwam naar voren dat mensen het liefst in een nieuwbouwwoning in een bestaande 
buurt wonen, rondom het centrum van een stad, in een buurt met mensen met dezelfde levenswijze.��� 

Verhuizingen naar 
en vanuit Oegstgeest

-

-

-

Echo van 
Oegstgeest

Woongeluk

inbound

outbound

In het Oegstgeester deelproject Rhijnwaeter staan deze bijzondere woningtypen. 
Rhijnwaeter moest een echo worden van het oorspronkelijke Oegstgeest. “De kracht van 
het plan is dat iedereen Oegstgeest op zijn eigen manier hee� geïnterpreteerd” zegt Judith 
de Vlaming, de ontwerpster van deze woningen binnen het project.��� 
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Top 10 spor�efste gemeenten in Zuid-
Holland (% sporters, RIVM 2014)

1. Oegstgeest (52,5%)

2. Lansingerland (52,2%)

3. Voorschoten (51,2%)

4. Pijnacker-Nootdorp (50,5%)

5. Zoeterwoude (50,1%)

6. Albrandswaard (49,5%)

7. Noordwijk (49,5%)

8. Teylingen (49,5%)

9. Midden-Delfland (48,7%)

10. Giessenlanden (48,3%)

Het RIVM hee� in 2014 het percentage 
huishoudens waarin niet wordt gesport in 
kaart gebracht. Met 47,5% hee� Oegstgeest 
het laagste percentage niet-sporters in de 
regio en staat daarmee tevens op de 8e 
plaats in de landelijke top-10 (zie 
hieronder).�� 

Sportiefste gemeente in 
Zuid-Holland: Oegstgeest

Top 10 spor�efste gemeenten van 
Nederland (% niet-sporters - RIVM)

1. Rozendaal (42,9%)

2. Heumen (44,3%)

3. Laren (45,2%)

4. Bloemendaal (45,2%)

5. Renswoude (45,7%)

6. Waalre (46,4%)

7. Ameland (46,5%)

8. Oegstgeest (47,5%)

9. Naarden (47,5%)

10. Muiden (47,6%)

 

   

 
Aantal dagen dat Oegstgeestenaren bewegen ten opzichte van provinciale en landelijke cijfers.��
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Oegstgeest in beweging. Het aantal dagen per week waarop inwoners van de gemeente 
Oegstgeest minimaal 30 minuten ma�g intensief bewegen (voor de jeugd tot en met 17 jaar 
is dit 60 minuten) scoort aanzienlijk beter dan landelijke en provinciale cijfers. Maar liefst 
29% van de inwoners beweegt zeven dagen per week. Mensen die op geen enkele dag 30 
minuten bewegen worden ook wel aangeduid met de term inac�even. In de provincie Zuid-
Holland is 4% van de bevolking inac�ef. Ook landelijk ligt dit percentage op 4%. In Oegstgeest 
beweegt geen van inwoners geen enkele dag. Ook op dit punt scoort Oegstgeest veel beter in 
vergelijking met de landelijke en provinciale situa�e.��

Bijna 30% beweegt elke dag minimaal 30 minuten

Aan sportiviteit 
geen gebrek in 
Oegstgeest

top 15 sportverenigingen�� leden

LOHC (hockey) 2189

OLTC (tennis) 1419

ASC - Ajax (voetbal, cricket) 798

vv UDO (voetbal) 744

vv Oegstgeest (voetbal) 660

OGC (golf) 358

Vivax (zwemmen, waterpolo) 291

BVO (basketbal) 290

Fiks (kor�al) 257

OGAV (gymnas�ek) 253

BCO (biljart) 225

VCO (volleybal) 206

Loopgroep Oegstgeest (atle�ek) 160

A�la (handboogschieten) 131

TTO (tafeltennis) 120

In het bovenstaande overzicht zijn de 
Oegstgeester sportverenigingen opgenomen 
met meer dan 100 leden. De ruim 1000 
leden van IJsclub Oegstgeest zijn a�ankelijk 
van een strenge vorst alvorens ac�ef te 
kunnen worden. Daarnaast zijn er in 
Oegstgeest ook nog een aantal denksport-
verenigingen (bridge, schaken) met flinke 
ledenaantallen.

Oegstgeest scoort bovengemiddeld 
hoog als het gaat om sport en 
beweging, zeker in het vergelijk met 
landelijke cijfers. Dit komt onder meer 
tot ui�ng in de hoge par�cipa�egraad: 
44% van de inwoners is lid van een 
sportvereniging (landelijk is dit 
gemiddeld maar 24%).�� En bij de jeugd 
is dit zelfs 85%.�� Bovendien is 1 op de 
5 inwoners lid van een commerciële 
sportaanbieder.�� En wie niet in 
georganiseerd verband sport, behoort 
ook daarmee tot de top: Oegstgeest 
kent het laagste aantal niet-sporters 
van Zuid-Holland en neemt landelijk de 
8e plaats in op de lijst van spor�efste 
gemeenten.��

Oegstgeestenaar Roelant Oltmans �lt hockey sinds 
jaar en dag naar interna�onaal nivo. Vanaf zijn 
16e jaar opereerde hij al als trainer, waarna het 
echte coachen van teams enkele jaren later begon 
om nooit meer op te houden. Na succesvol te zijn 
geweest met zowel het Nederlands dames- als 
herenteam op WK’s en Olympische Spelen, hee� 
hij onder meer de hockeymannen van Pakistan en 
India als bondscoach onder zijn hoede gehad.��

Oegstgeester exportproduct: 
Coach Roelant Oltmans
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Top 10 populairste recrea�eve 
sporten in Oegstgeest 

Wandelen 44,2

Fitness 31,1

Hardlopen en trimmen 9,9

Aerobics 8,0

Zeilen 6,4

Sportvissen 3,4

Biljarten 3,3

Schaatsen 2,9

Wielrennen en mountainbiken 2,8

Squash 2,7

De Zorgatlas zet op basis van cijfers van het 
RIVM de �en populairste vormen van 
‘recrea�ef bewegen’ in Oegstgeest op rij.�� 
Het betre� hier met name individuele niet-
georganiseerde sportbeoefening.

 
 
 

Totaal

Man
Vrouw

Fitness

Tennis

Hockey

Golf

Voetbal

Zwemsport

Hardlopen

Vecht-/verdedigingssporten

Wandelen

Fietssport

Percentage van de bevolking

0 5 10 15 25 353020
Top 10 sportvoorkeuren van Oegstgeestenaren.��

Op basis van resultaten van sportdeelname onderzoek blijkt dat fitness veruit de populairste 
sport is in de gemeente Oegstgeest: circa 1 op de 4,5 inwoners doet aan fitness (1 op de 3,5 
sporters). In het tabel zijn de verhoudingen tussen de �en populairste sporten weergegeven. 
Per sport wordt aangegeven welk percentage van het totaal aantal sporters deze sport 
beoefent, evenals het aandeel onder mannen en vrouwen. Hieruit blijkt dat de meeste van 
de �en populairste sporten logischerwijs zowel door mannen als vrouwen veelvuldig wordt 
beoefend. Zowel 31% van de sportende mannen als van de sportende vrouwen doet aan 
fitness. Uitzonderingen in de top 10 van populairste sporten in Oegstgeest zijn enerzijds 
voetbal (vooral mannen) en anderzijds tennis en zwemmen (vooral vrouwen).��
In de loop der jaren zijn er lichte verschuivingen waarneembaar. De belangstelling voor 
hockey en golf is toegenomen. Hardlopen en wandelen zijn wat teruggelopen.��

De favoriete sportbeoefening van Oegstgeestenaren

In samenwerking met de Oegstgeester 
basisscholen onderzocht Nicky Schohaus in 
het kader van haar studie Vrije�jds-
management aan de Hogeschool InHolland 
het sportgedrag van basisschoolkinderen in 
Oegstgeest. Zij stelde vast dat maar liefst 
99,2% van de kinderen in de lee�ijd van 6 
tot en met 12 jaar een sport beoefent. Bijna 
85% doet dit bij een sportvereniging. De 
meest beoefende sport onder de basis-
schoolleerlingen is zwemmen, met als goede 
tweede voetbal. Ook tennis en hockey 
scoren hoog onder de leerlingen.��
Het onderzoek bracht in de marge nog een 
aantal wetenswaardigheden aan het licht:
• van alle kinderen sport 87% redelijk 
intensief tot intensief
• op basisscholen in de wijk met de hoogste 
inkomens zijn hockey en tennis het meest 
populair
• ruim 32% van de basisschoolleerlingen 
doet aan hockey
• meisjes doen bij voorkeur aan hockey, 
turnen en dansen
• jongens gaan voor voetbal, hockey en 
zwemmen
• bijna alle kinderen op de Gevers-Deutz 
Terweeschool beoefenen twee sporten 
• de Hofdijckschool hee� het hoogste 
percentage hockey- en tennisspelers
• het gering aantal kinderen dat geen sport 
beoefent gee� daarvoor als reden het ‘niet 
weten welke sport te kiezen’.��

Bijna 100% Oegstgeester 
kinderen doet aan sport

 

wandelen (48,1 mln) 

binnensport (48 mln) 

fietsen (34,8 mln) 

trimmen/hardlopen (28,4 mln) 

paardrijden (7,7 mln) 

watersport (7,2 mln) 

golfen (6,8 mln) 

schaatsen (3,8 mln) 

vissen (3,3 mln) 

overige buitensporten (60,4 mln)

 

Sport en spor�eve recrea�e in Nederland uitgedrukt in aantal dagtochten waarvoor men minstens 2 uur 
van huis is zonder elders te overnachten of andere mensen te bezoeken.��

Landelijk gezien...

Het is bijna niet voor te stellen, maar midden jaren twin�g van de vorige eeuw verdubbelde het aantal 
inwoners van Oegstgeest (dat waren er toen ongeveer 6000) om de zaterdag. Als het eerste el�al van de 
Ajax Sportman Combina�e (ASC) thuis speelde aan de Duivenvoordestraat, trokken er zes- soms zelfs wel 
zevenduizend bezoekers naar het veld (zie ook het mach�ge verhaal van Jan Wolkers in het hoofdstuk 
Schrijversdorp). De blauwe tram, voorzien van het rood-zwarte vlaggetje, reed af en aan. Er stonden dan 
ook wel hele fraaie wedstrijden op het affiche: Ajax Leiden tegen Ajax Amsterdam, tegen Feijenoord en 
tegen Sparta. Ze kwamen uit in de ‘eerste klasse’, wat vandaag de dag de eredivisie genoemd zou 
worden. Op de foto: de houten tribune - afgeladen vol - die midden jaren zes�g in vlammen opging en in 
steen werd herbouwd. 

Duizenden en duizenden toeschouwers in Oegstgeest
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A

B C

D

C

E

Landgoederenzone

(Kaag - Polder rond Valkenburgse meer)

Klinkenbergerzone 

(Kaag - Elsgeesterpolder)

Oegstgeesterkanaalzone

 (Veerpolder - Elsgeesterpolder)

Oost-west: Hofdijckzone 

(Voscuyl - Oud Poelgeest)

Noord-zuid: Irispark - Morsebelzone 

(Hofdijck - MEOB terrein)

A Rijn

B Oegstgeesterkanaal

C Haarlemmertrekvaart

D Klinkenbergerplas

E De Leede

Leiden, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en 
Braassem, Zoeterwoude en de federa�e van agrarische 
natuurverenigingen De Groene Klaver vormen een 
samenwerkingsverband op het gebied van groen en recrea�e: de 
Leidse Ommelanden. Eind 2014 hebben deze gemeenten de 
samenwerking verlengd tot 2020. Met het nieuwe meerjarig 
Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 werken de 
gemeenten samen aan het behoud en toegankelijk maken van het 
landschap in de Leidse regio. Ook komen er aantrekkelijke (fiets- en 
wandel)verbindingen tussen en via het Singelpark van Leiden en de 
vier omringende oer-Hollandse landschappen (Duin- en Bollenstreek, 
Duin, Horst en Weide, Hollands Plassengebied en Wijk en Wouden).
Om de uitvoering van het programma mogelijk te maken is door de 
gemeenten een subsidieaanvraag ingediend bij Holland Rijnland en 
de provincie Zuid-Holland. De provincie  stelt een subsidie van 7,5 
miljoen euro te beschikking. Met de bijdrage van de gemeenten en 
Holland Rijnland ontstaat een budget van ongeveer 17 miljoen euro 
om te investeren in de groene ontwikkeling van de Leidse 
Ommelanden en de rela�e met de stad.

Leidse Ommelanden

Om met groen te beginnen: Oegstgeest is 
een buitengewoon groen dorp. Als je vanaf 
de bovenste verdieping van een van de 
hoge gebouwen bij sta�on Leiden Centraal 
rich�ng stad zou kijken, dan zie je een 
volgebouwde stad, geheel opgetrokken uit 
steen, in een kakafonie van daken, met in 
de verte een groene Burchtheuvel en her en 
der wat spaarzame groene accenten. Kijk je 
echter rich�ng het westen � naar de zee, 
dan zie je werkelijk waar alleen maar een 
groene oase. Vrijwel heel Oegstgeest gaat 
schuil in een deken van bomen, alsof het 
dorp totaal verstopt ligt in een groot bos. 
Oegstgeest fungeert in zekere zin als de 
longen van Leiden, dat zelf helemaal 
onderaan de lijst van Groenste steden van 
Nederland staat (30e van de 31).��

Oegstgeest kent veel 
monumentale bomen. 
Op de foto de beuk van 
De Beukenhof met een 
omtrek van 4,39 m. 
Zowel bij Kasteel 
Endegeest als bij Oud 
Poelgeest staat een 
boom met een omtrek 
van meer dan 5 m. en 
20 m. hoogte.���

Wandelnetwerk Bollenstreek
Het Wandelnetwerk Bollenstreek is een netwerk van bestaande en nieuw 
ontwikkelde wandelroutes in de Bollenstreek en is onderdeel van Wandel-
routenetwerk Provincie Zuid-Holland. Het wandelnetwerk werkt met een 
knooppuntsysteem, net zoals bij fietsknooppunten. Op diverse startpunten 
en langs de routes staan panelen met de routekaarten, knooppunten en 
informa�e over de omgeving. Onderweg wijzen paaltjes de weg van knoop-
punt naar knooppunt. Op die manier is in totaal 100 kilometer aan 
bewegwijzerde wandelroutes gemaakt. Er is een gra�s wandelkaart 
ontwikkeld waarop alle knooppunten en routes zijn uitgewerkt. Het 
‘Ommetje Klinkenbergerplas’ in de Klinkenbergerzone maakt onderdeel uit 
van Wandelnetwerk Bollenstreek en hee� routenummer 12.

Groen maakt Oegstgeest tot een 
aantrekkelijk dorp om te wonen, te werken 
en te recreëren. Het openbaar groen, de 
landgoederen, de groengebieden, polders en 
waterlopen zijn met de gebouwde  
omgeving ontstaan uit de nederze�ng op de 
strandwal. Het groen is een belangrijk 
onderdeel van het stedenbouwkundige          
weefsel van het dorp en de bestaande 
groenstructuur is zeer bepalend voor de 

kwaliteit van wonen, werken en recreëren in 
Oegstgeest. Zowel rondom als binnen de 
gemeentegrenzen kent Oegstgeest veel 
aantrekkelijke groene zones en loca�es. De 
groene kwaliteit wordt nog versterkt door de 
vele par�culiere tuinen. Karakteris�ek zijn 
de wijkparken en de vele straat- en 
monumentale bomen. Oegstgeest is 
hiermee een verbindende schakel in de 
regionale groenstructuur.��

Beleef
groen!
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   Zeejachthaven Katwijk
Bij herhaling is in de afgelopen jaren in het 
kader van de ‘Na�onale Visie Kust’�� 
gesproken over de realisa�e van een 
zeejachthaven onder de naam ‘Parel 
Katwijk-Noordwijk’. Meerdere varianten zijn 
daarbij de revue gepasseerd. In de 
verkenningen zijn vooralsnog geen 
rendabele scenario’s naar voren gekomen 
voor een par�culiere jachthaven, waardoor 
het project voorlopig op de lange baan is 
geschoven,�� maar wel wenselijk blij�.�� Een 
zeejachthaven bij de monding van de Rijn 
zou een flinke regionale toeris�sche impuls 
teweeg kunnen brengen.��   
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De (Oude) Rijn - hier schema�sch als metrokaart weergegeven met alle op- en overstapmogelijkheden - verbindt meer dan 10 historische 
steden over water met elkaar en met het Groene Hart. De Oude Rijn is op te va�en als een nieuwe vorm van openbaar (water)vervoer.�� Met 
de gebiedsontwikkeling van Nieuw Rhijngeest / Oegstgeest aan de Rijn kan hier op worden ingehaakt.

De Rijn

Het Sloepennetwerk is ontwikkeld in Holland 
Rijnland en hee� daarna in sneltreinvaart 
navolging gekregen in en om het Groene 
Hart. Het netwerk ligt ruwweg in de 
driehoek Utrecht-Amsterdam-Leiden en is 
inmiddels het ‘grootste aaneengesloten 
sloepennetwerk van Nederland’. De vaarten 
en waterwegen in Oegstgeest maken ook 
onderdeel uit van dit Sloepennetwerk. 
Langs dit netwerk bevinden zich veel TOP's: 
een Toeris�sch Overstap Punt is een 
startpunt waar men zijn auto kan 
achterlaten om vandaar fietsen, wandelend 
of steeds vaker ook varend op pad te gaan. 
In de nabije omgeving van een TOP is veelal 
horeca te vinden. TOP's zijn te herkennen 
aan een groene stalen halm van ruim 5,5 
meter hoog. In Oegstgeest zijn thans geen 
TOP's aanwezig. Dit is mogelijk wel een 
verkenning waard, gelet op een aantal 
(ruimtelijke) ontwikkelingen zoals bij Nieuw-
Rhijngeest en de Overveerpolder, of in 
aanslui�ng op de te ontwikkelen 
aanlegsteiger bij Kasteel Oud-Poelgeest. Het 
dichtsbijzijnde TOP ligt aan de 
Warmonderweg in Sassenheim.

   Het Sloepennetwerk

...en met blauw verder te gaan: behalve dat 
Oegstgeest op een steenworp afstand van 
de zee ligt, kenmerkt het dorp zich ook door 
andere waterpar�jen, zoals plassen, 
vaarten en sloten. Van Pastoorswetering tot 
Rijn, van Oegstgeester Kanaal tot Klinken-
bergerplas... de blauwe aderen van ons 
land zijn hier goed vertegenwoordigd en 
bieden tal van (recrea�e-) mogelijkheden.   

   Klinkenbergerplas
De Klinkenbergerplas is behalve een pre�g 
recrea�egebied (wandelen, zwemmen, 
surfen) ook een geliefde spot voor duik-
verenigingen. De diepte is ruim 25 meter en 
er bevinden zich drie duikerspla�orms. Het 
zicht varieert naar gelang het seizoen en kan 
wel tot 5 meter gaan. 

Oegstgeest herbergt een aantal bedrijven 
gericht op de pleziervaart zoals de jacht-
havens Poelgeest Marina (220 ligplaatsen) 
en Welgelegen (40 ligplaatsen), beiden aan 
de Haarlemmertrekvaart. En daar vlakbij 
bevindt zich de Historische Scheeps-
�mmerwerf Klaas Hennepoel: zeker een 
bezoek waard. Ook in de plannen voor 
Nieuw Rhijngeest is voorzien in een haven.   

   Havens en werven   Hollands Plassengebied
De Leidse regio weet zich omringd door drie 
provinciale landschappen: het Hollands 
Plassengebied, Duin, Horst en Weide en Wijk 
en Wouden. Het Hollands Plassengebied met 
haar vele molens en uitgebreide 
waterrecrea�e-netwerk, is vanuit het 
groenblauwe Oegstgeest over water direct 
aanvaarbaar.��   

“Geen straat is hetzelfde, geen huis gelijk. Veel varia�e, ruim opgezet en lekker speels. Typisch 
Oegstgeest aan de Rijn. Op deze manier biedt dit oer-Hollandse waterstadje echt voor elk wat wils.” 
Op de foto een deel van 'waterstadje Oegstgeest aan de Rijn' zoals projectontwikkelaar BPD het 
graag afficheert.

  Waterstadje Oegstgeest aan de Rijn
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Landgoederen vormen een belangrijk 
onderdeel van de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur van Zuid-Holland.�� De 
landgoederen zijn de kroonjuwelen van 
Oegstgeest.�� Tot deze landgoederenzone 
behoren Kasteel Oud-Poelgeest en Kasteel 
Endegeest (foto hieronder) waar de filosoof 
Descartes hee� gewoond.

Landgoederenzone

De Limes, de oude noordgrens van het 
Romeinse Rijk, houdt zich verborgen in het 
landschap.�� Tweeduizend jaar geleden was 
het een ondoordringbaar obstakel en strekte 
zich uit van Groot-Britannië in het westen via 
de Rijn (bij Katwijk aan Zee) en Donau tot 
aan de Zwarte Zee in het oosten. Het 
Nederlandse deel van de Romeinse Limes is 
in 2011 door het kabinet voorgedragen voor 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Limes

In de omgeving van Oegstgeest en in Oegstgeest zelf liggen belangrijke erfgoedlijnen: de 
landgoederenzone, de Atlan�kwall, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie en de 

historische trekvaarten.

De Tuin van Holland 
erfgoedlijnen en verhaallijnen

In een van de eerste toeris�sche 
beschrijvingen van de streek (Les Délices de 
la Hollande, 1651) beschrij� Jean Nicolas 
Parival de omgeving van Leiden als de Tuin 
van Holland. “La terre produit toutes sortes 
de fruit, principalement autour de Rensbourg 
et de Nordwick, et du coté de Voorschoten et 
de Warmont.”���
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Op de hele wereld zijn er weinig plekken waar 
je in een kwar�ertje fietsen twin�g eeuwen 
geschiedenis tegenkomt zoals hier in de regio: 
een noordelijk uithoekje van het Romeinse rijk, 
landschapsvormen uit de middeleeuwen, 
boerennatuur, kuns�g aangelegde 
landgoederen, afgegraven binnenduinen en 
veen, drooggemalen polders, historische 
steden, trekvaarten en afwateringskanalen, 
ves�ngen, bunkers, molens, pakhuizen en 
kerken. De neerslag van eeuwen menselijke 
bedrijvigheid; van werken, bidden, dromen, 
vechten, winnen, verliezen, en telkens steeds 
weer opnieuw beginnen. Al dat erfgoed bij 
elkaar vormt een immens kapitaal: voor 
bewoners, recreanten, bedrijfsleven en 
toeristen. De geschiedenis is een 
aanknopingspunt om het dorp en het 
omringende landschap te ontdekken. Goed in 
het landschap ingepaste archeologische 
vindplaatsen, kastelen en andere relicten 
verhogen de belevingswaarde van het 
landschap en voegen een extra verhaallijn toe.��

Beurtschippers en trekschuiten legden vroeger aan 
bij het Tolhuysch in Oegstgeest om hun tolgeld af 
te dragen.

Tolhuysch
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Hij baarde opzien in Oegstgeest en omstreken: de 
wi�e Mercedes-Benz van de Chinese Indonesiër 
Tan Tjoan Keng die hij bestelde bij garage 
Rooijakkers in Oegstgeest. De auto was enig in zijn 
soort, in 1934 gebouwd naar de wensen van de 
puisant rijke Tan, die in die �jd rechten studeerde 
aan de Universiteit Leiden. De Tan-Mercedes was 
ontworpen voor verre reizen. Hij had een tank met 
een inhoud van 180 liter, twee reservewielen, 
slaapstoelen én een aantal kastjes, waaronder een 
gewerenkast voor het geval Tan op jacht ging. Zijn 
eerste reis, in 1935, ging onder meer naar Turkije, 
Pales�na en Noord-Afrika. In 1938 vertrok Tan 
naar Batavia. Na de oorlog kwam hij terug naar 
Nederland en woonde hij een �jd aan de 
Rhijngeesterstraatweg 159 in Oegstgeest. Er zijn 
mensen die zeggen dat hij daar wel der�g 
Mercedessen had, maar van vijf bijzondere 
exemplaren staat het vast.��

Oegstgeester exportproduct: 
Tan’s Mercedes Benz

Van agrarisch dorp naar forensenplaats... Clarabella neemt de afslag Oegstgeest-Noord op de A44. 

Over treinen en trams...

Het huidige sta�on Leiden Centraal - qua 
reizigersstromen het vijfde sta�on van Nederland - 
lag voorheen op Oegstgeester grondgebied. Dit 
gaf de curieuze bijkoms�gheid dat wanneer een 
hoogwaardigheidsbekleder Leiden aandeed per 
trein, deze eerst door de burgemeester van 
Oegstgeest werd ontvangen op het sta�on. De 
nabije ligging van het Leidse sta�on maakt dat 
Oegstgeest via het spoor zeer goed is ontsloten: 
de metropolen Amsterdam, Ro�erdam, Utrecht 
en Den Haag, evenals luchthaven Schiphol zijn 
met een hoge frequen�e van directe verbindingen 
binnen de 10 en 40 minuten bereikbaar.

In 1881 kreeg Oegstgeest een stoomtramweg met 
Leiden en Katwijk. Na de electrifica�e in 1911 
deed de beroemde ‘blauwe tram’ dienst op dit 
traject. Op de foto rijd de tram eind jaren ‘20  
door de Breestraat in Leiden op weg naar 
Oegstgeest. De tramlijn werd uiteindelijk in 1960 
opgeheven.��

ST STDestinatie OEG G  EE

De ietwat bizarre spelling van Oegstgeest bovenaan deze pagina is ontleend aan 
de ‘blauwe tram’. Met deze spelling was al van veraf te lezen welke bestemming 
de tram had. Vandaag de dag prijkt Oegstgeest met koeiele�ers op de ANWB-
borden boven de snelweg en hee� het nostalgische tram�jdperk plaats gemaakt 
voor streekbusvervoer, waarbij je ook in het engels door de vriendelijke 
vrouwenstem gea�endeerd wordt op de eerstvolgende halte. Fone�sch is 
‘Oegstgeest’ daarbij niet vertaald; waarschijnlijk maar beter ook. Als we een 
interna�onale bezoeker verwelkomen, leggen we toch meestal gemakshalve 
liever de route naar Leiden uit.

Autobezit�� OGT ZH NL

Geen auto 15% 24% 20%

1 auto 60% 56% 57%

2 of meer 25% 20% 23%

Autobezit 
Het Oegstgeester autobezit ligt iets hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Er zijn in Oegstgeest een 
kleine 10.000 motorvoertuigen geregistreerd, 
waaronder 600 motoren en 600 bedrijfs-
voertuigen.��� Met 2.000 voertuigen spant de wijk 
Oranje Nassau de kroon.��

Er loopt 8 kilometer rijksweg (A44) door 
Oegstgeest en 2 kilometer aan provinciale 
wegen. De totale weglengte in Oegstgeest 
(inclusief alle straten) is 90 kilometer.�� 
Opvallend is dat het makkelijker en sneller is 
om zich van noord naar zuid te verplaatsen, 
dan van west naar oost. Nieuwe grote 
infrastructurele ontwikkelingen, zoals de 14 
kilometerlange Rijnlandroute van Leiden 
(A4) naar Katwijk bieden nieuwe kansen en 
impulsen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling 
van bedrijvigheid bij de Rhijnhofweg.

Veel bestaande infrastructuur 
en nieuwe ontwikkelingen

2012 2013 2014

57 62 66

Bushaltes

Aantal vervoerhaltes in Oegstgeest.
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Oegstgeest staat bol van de prijswinnende 
winkeliers. Zowel in de food- als non-
foodsector vallen winkels regelma�g in de 
prijzen. Dit is inherent aan het pre�ge en 
kwalita�ef hoogwaardige winkelklimaat 
waar Oegstgeest om bekend staat.

Beste Foodspecialiteitenwinkel 
van Nederland 2013: 
Fromagerie du Patron

Een voor Oegstgeest typerend
stukje ondernemerschap komt 
terug in een vakar�kel over 
winnaar Fromagerie du Patron: 
“Winkelcentrum Lange Voort hee� een grote 
Albert Heijn die voor Fromagerie du Patron 
een trekker is. Naast zijn winkel zi�en een 
slager en bakker, die net als de fromagerie 
ook broodjes verkopen, maar de drie 
specialisten versterken elkaar op vele 
fronten, in plaats van elkaar de straat uit te 
vechten. Zij wijzen hun klanten op elkaars 
specialiteiten, en maken het centrum op deze 
wijze waardevol.”��

Mooiste parfumerie van 
Nederland 2011: 
MOOI in de Kempenaerstraat

Mysteryshoppers hebben een jaar lang 
parfumeriewinkels bezocht en zijn tot de 
conclusie gekomen dat MOOI in de De 
Kempenaerstraat de ‘Mooiste parfumerie 
van het land’ in zijn soort was.��

Beste winkelketen van 
Nederland: Bike Totaal

Bike Totaal is in 2014 voor de 
zesde keer op rij uitgeroepen tot Beste 
Winkelketen in de categorie Fiets & Vrije �jd. 
De Beste Winkelketen van Nederland is een 
consumentenonderzoek dat sinds 2003 
jaarlijks in Nederland wordt uitgevoerd.�� 
Oegstgeest hee� in beide winkelcentra een 
Bike Totaal-filiaal: Van Hulst. 

Winnaar Refish Innovatie 
Award: Visgilde van der Meij

Mooi staaltje innova�e: Visgilde van der Meij 
introduceerde �jdens de vakwedstrijden op de 
Vispira�edagen 2014 de winnende ‘zalmvink’ 
in de categorie ‘ready to cook’ en de 
‘krabtompouce’ in de categorie ‘ready to eat’.  

Hoofdwinkelgebied
Boodschappencentrum
Grootschalige concentra�e

Centrum Katwijk
Ambachtsweg ‘t Heen
Centrum Rijnsburg
Lange Voort
De Kempenaerstraat
Kopermolen
Centrum Leiden
Luifelbaan
Lammenschansweg
Centrum Voorschoten
De Baanderij
Wooon Leiderdorp
Rijnekeboulevard
Centrum Zoeterwoude

CK
AM
CR 
LV
KE
KM
CL
LB
LW
CV
DE
WL
RB
CZ

Loopstromen
onderzoek

regio

In het kader van de 
Retailvisie voor de regio 
zijn begin 2015 loop-
stromenonderzoeken 
uitgevoerd bij de 
belangrijkste 
winkelcentra in 
het werk-
gebied van 
Economie071.

Gedurende een
periode van 3 maanden
zijn me�ngen gedaan die
tot eerste inzichten hebben
geleid: er is geen uitwisseling
tussen de hoofdwinkelgebieden, met
uitzondering van Centrum Katwijk en
Centrum Leiden. De bezoeken aan Centrum
Leiden zijn aanvullend aan de overige winkel-
gebieden. Er is weinig onderlinge uitwisseling
tussen de boodschappencentra. De bood-
schappencentra lijken een duidelijk eigen
verzorgingsgebied te hebben. Voor 
grootschalige aankopen is Oegstgeest
meer gericht op De Baanderij in
Leiderdorp dan op de evenver
gelegen Ambachtsweg in
Katwijk.���

Culinair hoogstandje. De Pa�ssier uit de Kempenaerstraat hee� de 
vijfde edi�e van ‘De Lekkerste bonbon van Nederland’ gewonnen 
met ‘The Green Spirit’. Deze bonbon laat zich als volgt omschrijven: 
“Het begint met de frisse smaak van de gewaagde combina�e Yuzu 
en Sinaasappel in een blonde citrus caramel. In het hart van de 
bonbon een rijke ganache van Jamaicaanse pepers en kaneel welke 
de bonbon een warm kruidig aroma gee� met een licht pi�ge 
ondertoon. Pecannoten en stukjes nougat geven de bonbon de 
krokante bite. De onderkant wordt afgesloten met een laagje Grand 
Cru melkchocolade.”

De lekkerste 
Bonbon van 
Nederland 2015
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Hoeveel geld 
gee� u gemiddeld 
uit per keer dat u 

winkelt? Deze 
vraag werd op 

landelijke schaal
gesteld met deze

percentages als 
uitkomst.���

Winkelen 
bij winnaars
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Aantal winkels in Oegstgeest

BELEVINGSGEBIEDEN | SHOPPING

Volgens een recente telling van de gemeente telt Oegstgeest 159 winkels, 
waarvan circa 90 in Winkelgebied De Kempenaer en ruim 50 op de Lange 
Voort. In het tabel hierboven is de onderverdeling naar soort winkel te zien.

AH-Doorbraakdorp
Oegstgeest is een echt Albert Heijn-dorp. Al vroeg had Oegstgeest haar eigen 
Albert Heijn winkel in de De Kempenaerstraat. Deze was geves�gd tegenover 
de huidige AH-winkel (zie foto hieronder).
En ook in 2007 maakte Oegstgeest haar naam als AH-dorp weer waar. Het 
kreeg aan de Lange Voort de tweede Doorbraakwinkel van het land. Project 
Doorbraak is de intern gebruikte term voor de supermarktconcepten 
waarmee AH experimenteert. In deze winkels worden de ideeën over de 
supermarkt van de toekomst extreem neergezet en getest. Het 
Oegstgeesterconcept was - in tegenstelling tot de eerste Doorbraakwinkel in 
Heemskerk-  zeer succesvol en werd toonaangevend voor de AH-winkels in 
het land met een vloeroppervlakte van 1000-1800 m². Alle AH-winkels in het 
land van deze omvang werden sindsdien omgebouwd naar het Oegstgeester 
model dat de naam DNAH-winkel draagt (De Nieuwe Albert Heijn).
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49 % winkelt meestal alleen

 

 

 

35% winkelt meestal met partner
 

 

 

7% winkelt meestal met hele gezin 

 

 
9% winkelt meestal met vrienden 

 

Shopsociety

Oorspronkelijk de Burgemeester De Kempenaerstraat was van oudsher al een 
middenstandersstraat. Begin 20e eeuw zaten hier al ambachtelijke zaken, 
zoals een slager en een bakker. Eind jaren twin�g van de vorige eeuw namen 
de winkels in aantal in rap tempo toe. Al vroeg was er een kruidenierswinkel 
van de Albert Heijn in de straat te vinden.(landelijk)
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10 trends op retailvlak (RMC)

1. De consument van morgen wordt 
minder voorspelbaar door de huidige 
diversiteit in aankoopkanalen en 
aankooploca�es.

2. Groei in online winkelen gaat door.

3. Minder bezoeken in winkelstraat maar 
langer verblijf.

4. Pick-up points spelen in op behoe�es 
van de (mul�-channel) consument van 
morgen.

5. Landelijke leegstand zal verder s�jgen 
van 7,5% in 2015 naar 14% in 2020.

6. Herkenbaarheid om op te vallen is bij 
de  consument van toenemend belang; 
sterke formules en merknamen hebben 
de toekomst.

7. Grenzen tussen branches vervagen, 
zowel binnen de retailsectoren als ook 
tussen horeca en retail.

8. Supermarkten zullen minder in aantal, 
maar groter in oppervlakte worden.

9. Horeca in winkelsteden wordt 
populairder.

10. Binnensteden gaan van ‘places to buy’ 
naar meer aangename ‘palces to be’.

8 trends in de detailhandel (WvdT)

1. Economische stagna�e

2. Omzetverschuivingen in off- en online

3. Toenemende winkelleegstand

4. Digitalisering van de samenleving

5. Demografische transi�es

6. Comeback van (binnen)stad/centrum

7. Verandering �jdsbesteding consument

8. Bewegingen in de horeca

Uitwisseling De Kempenaer met andere winkelgebieden

Uitwisseling Lange Voort met andere winkelgebieden

De grafiek bovenaan deze 
pagina en de twee 
grafieken hiernaast komen 
voort uit de Retailvisie 
Leidse regio. Meer dan 50 
winkelgebieden zijn 
onderzocht op aanbod, 
kwaliteit en 
toekomstbestendigheid. De 
beide Oegstgeester 
winkelgebieden staan er 
uitmuntend voor in het 
vergelijk.

De foto op de achtergrond 
is een sfeerimpressie van 
de Almondehoeve, een 
unieke Lifestyle & 
An�ekwinkel in Oegstgeest



   

minder dan 0.7 km
0,7 tot 1,2 km
1,2 tot 1,5 km
1,5 km of meer
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�

Projectie van het geplande winkelcentrum in Nieuw Rhijngeest / Oegstgeest aan de Rijn.

Winkelgebied De Kempenaer

De parel in 
fashion & 

lifestyle
Winkelgebied De Kempenaer is het oudste 
winkelcluster in Oegstgeest. En dat is goed 

terug te zien in het heerlijk dorpse karakter 
van de huidige winkelstraat. Veel winkel-
bedrijven hebben hier hun debuut in het 

dorp gemaakt, zoals bijvoorbeeld de Jamin, 
de Albert Heijn (aan de overkant van waar 

de winkel nu zit) en ook de Rijnlandse 
Boekhandel begon hier. Toen al, met 

bekende Oegstgeester winkels als Dullaert 
en Kluyver, had de straat een boven-

regionale aantrekkingskracht. Daar dragen 
vandaag de dag ook de vele, vele 

De meeste inwoners van Oegstgeest hoeven niet 
ver weg om naar de dichtsbijzijnde supermarkt te 
gaan. Hoe donkerder de kleur blauw, hoe groter 
de afstand tot een supermarkt. 
Voor Nieuw-Rhijngeest is er 
een supermarkt in 
de bouwplannen 
meegenomen. Zie
de kaart hiernaast. 
En inmiddels is er in 
de wijk Poelgeest 
een buurtsuper 
geopend.

modewinkels aan bij. Niet alleen grote namen als PAUW en OSO 
Couture, maar ook een keur aan andere kleding- en schoenen-

winkels maakt de De Kempenaerstraat tot de ‘parel van fashion & 
lifestyle’. In het winkelgebied zi�en maar liefst acht kappers.     

In een van de twee filialen van PAUW mode in de Kempenaerstraat werd �jdens een 
avond voor UNICEF € 10.000 opgehaald. Van de verkoop van de nieuwe winter-collec�e 
werd 50% van de omzet overhandigd aan Renate Verbaan - ambassadeur UNICEF.

Gezellige terrassen
In een gezellige winkelstraat horen ook gezellige terrassen thuis, zoals hier 
op de foto het terras van Brasserie Streeder. Pal om de hoek bevindt zich 
in het seizoen het zonnige terras van het Beleg van Oegstgeest.
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Het verfrissende interieur van de verswinkel van 
Van der Zalm op de Lange Voort...

...en zijn tegenhanger in de Kempenaerstraat, ook 
Van der Zalm.

Het neusje van de zalm

 

artikelgroep�⁴�

Omzet uit 

gemeente

Omzet uit overig deel 

herkomstregio

Omzet uit 

elders

Totale 

omzet

absoluut % absoluut % absoluut % absoluut

dagelijks 37,3 mln 85% 1,8 mln 4% 5,0 mln 11% 44,1 mln

niet dagelijks 10,1 mln 81% 0,7 mln 6% 1,7 mln 13% 12,5 mln

mode en luxe kleding 1,6 mln 73% 0,3 mln 14% 0,3 mln 13% 2,2 mln

schoenen 0,2 mln 96% 0,0 mln 0% 0,0 mln 4% 0,3 mln

juweliersartikelen 0,4 mln 73% 0,1 mln 14% 0,1 mln 13% 0,5 mln

huishoudelijke artikelen 1,6 mln 85% 0,1 mln 4% 0,2 mln 11% 1,9 mln

vrije tijd vrije tijds artikelen 3,3 mln 79% 0,1 mln 3% 0,8 mln 18% 4,2 mln

in en om het 

huis

woninginrichting 0,2 mln 100% 0,0 mln 0% 0,0 mln 0% 0,2 mln

electro 1,7 mln 79% 0,2 mln 7% 0,3 mln 14% 2,1 mln

doe-het-zelf artikelen 0,1 mln 72% 0,0 mln 0% 0,0 mln 28% 0,1 mln

bloemen, planten en 

tuinartikelen

1,1 mln 97% 0,0 mln 0% 0,0 mln 3% 1,1 mln

Waar komt de omzet op de 
Lange Voort vandaan?

Overig Nederland: 2

Op de Lange Voort worden vooral dagelijkse 
boodschappen gedaan. Uitgebreid Koopstromen-
onderzoek uit 2011 - dus al wat ouder van datum - 
wees uit dat bijna tweederde (63%) van de 
inwoners haar dagelijkse boodschappen doet op 
de Lange Voort. Van de totale omzet van € 57 
miljoen, bestond € 44 miljoen uit dagelijkse 
ar�kelen. Bezoekers komen vooral met de auto of 
op de fiets. De bezoekers geven een dikke 8 aan 
zowel de bereikbaarheid met de auto (8.0) als de 
parkeermogelijkheden (8.1). Ook zijn de bezoekers 
tevreden over de compleetheid van het 
winkelaanbod (7.7). 85% van de omzet in 
dagelijkse boodschappen komt uit Oegstgeest zelf. 
Daarnaast trekt Lange Voort klanten uit Katwijk, 
Teylingen en Leiden, die respec�evelijk 6%, 4% en 
3% van de omzet voor hun rekening nemen.���
Zie ook het tabel onderaan deze pagina.

Oegstgeest 85%

Teylingen 4%

Leiden 3%

Katwijk 6%

Omzet op de Lange Voort 
per artikelgroep

‘Place to be als het gaat om food & drink’
Winkelcentrum Lange Voort

Gouden status voor 
tankstation Oegstgeest
Het tanksta�on aan de Lijtweg werd in 2011 
winnaar in de verkiezing ‘Mensen Maken het 
Verschil’ van Shell. Bij deze verkiezing  strijden 
de medewerkers van het sta�on om inzet, 
passie en respect voor de klant en voor elkaar, 

Meer dan eens per week
84% van het winkelend publiek gee� 
aan vaker dan 1 keer per week 
boodschappen te doen op de Lange 
Voort en 15% komt 1 keer per week.���

zodat iedere klant, elke dag, met een 
goed gevoel het sta�on verlaat. Ook 
worden presta�es meegewogen zoals 
netheid buiten op het voorterrein, in 
de shop, schone pompen en 
toile�en, snelle a�andeling bij de 
balie en klantvriendelijkheid van de 
medewerkers.

Voorkeur voor auto
Bijna 43% van het winkelend publiek 
komt met de auto naar de Lange Voort 
en maakt daarbij gebruik van de ruim 
aanwezige gra�s parkeermogelijkheden. 
Ruim 40% gee� de voorkeur aan de fiets 
en 16% komt te voet boodschappen 
doen.���

27500m  SuperShoppen
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Oegstgeester exportproduct: 
CORPUS naar China

De Chinese hoofdstad Bejing krijgt een eigen 
CORPUS. In Shanghai zijn begin 2015, onder 
toeziend oog van premier Mark Ru�e, de 
handtekeningen voor de samenwerking 
gezet. Eind 2016 gaat de eerste CORPUS in 
China - het plan is om er uiteindelijk 
minstens �en neer te ze�en - naar 
verwach�ng open. De kosten worden 
geschat op zo'n 250 miljoen euro. De 
bedoeling is dat de educa�eve a�rac�e 
CORPUS een gezond leven gaat promoten bij 
een groot publiek in China.

Oegstgeester exportproduct: 
CORPUS naar Madurodam

In Madurodam in Den Haag is een 25 keer zo 
kleine versie van CORPUS te vinden. 
Bijzonder aan dit schaalmodel is dat het is 
uitgerust met een zichtbare en voelbare 
hartslag. Bezoekers kunnen een hart zien 
kloppen en, als ze op een speciale plaat gaan 
staan, de hartslag ook voelen.

Oegstgeest hee� de beschikking over uitstekende loca�es voor het houden van 
congressen, beurzen en bedrijfsfeesten. Een aantal loca�es in het dorp richt zich volledig 
op deze markt: CORPUS Congress Centre, Kasteel Oud Poelgeest en Partycentrum La 
France. La France is ook de loca�e voor grote publieksevenementen zoals het culinaire 
event ‘The Taste of Oegstgeest’ (ca. 4.000 bezoekers), regionaal georiënteerde beurzen 
waaronder de jaarlijkse ‘Bruidsbeurs’ met ruim 500m² aan huwelijksinspira�e, en 
(bedrijfs)feesten. CORPUS en Oud Poelgeest richten zich met name op de (inter)na�onale 
MICE-markt. 

Het monumentale Kasteel Oud Poelgeest, 
onderdeel van de landgoederenzone, doet 
vandaag de dag dienst als loca�e voor 
zakelijke evenementen en bruilo�en. Het 
beschikt over diverse zalen, hotel, kelderbar 
met terras en restaurant. Het was ooit het 
huis van Herman Boerhaave die in de 
kasteeltuinen zijn herbarium hield.

Partycentrum La France hee� 
volledig ingerichte en van alle 
gemakken voorziene feestzalen 
met elk hun eigen ambiance. 
De zalen hebben treffende 
namen zoals Beach club St. 
Trop’ of Café de la Gare. Deze 
loca�e kan - a�ankelijk van het 
soort evenement - tot 1.200 
mensen herbergen.

La France

CORPUS 
Congress 

Centre

CORPUS Congress Centre beschikt over een zeer ruime congreszaal van meer dan 600 m², een 
riante lounge, meerdere kleinere breakoutzalen en een prach�g Penthouse. De zalen van 
CORPUS Congress Centre zijn hoog, ruim van opzet en hebben een industrieel karakter. 
Gecombineerd kunnen de zalen congressen in theateropstelling hosten tot 540 personen.

Kasteel Oud Poelgeest

Excellente congres- en evenementlocaties
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Aantal hotelkamers Oegstgeest 278

Hilton Garden Inn **** 173

Bas�on Hotel *** 60

Landgoed Kasteel Oud Poelgeest *** 45

Na het verdwijnen van Het Wi�e Huis en De 
Beukenhof zijn er binnen de gemeente-
grenzen nog drie hotels ac�ef, elk met een 
eigen bezoekersprofiel.

Culinair en gastvrij Oegstgeest

Oegstgeest hee� op het gebied van gastvrijheid een naam hoog te houden. 
Etablissementen zoals De Moerbei, De Beukenhof en Tolhuysch hebben in het verleden al 
bewezen dat Oegstgeest een uitstekende voedingsbodem is voor hoogstaande culinaire 
presta�es. Het komen en gaan van horecazaken is eigen aan de branche, zo ook in 
Oegstgeest. En aan kwaliteit hee� het daarbij zeker niet ingeboet. Op de loca�e van De 
Moerbei -  die zelf naar Warmond verhuisde - is nu De Jonker van chef kok Octave Michiels 
van Kessenich geves�gd. Het voormalige Koetjes & Kal�es is geworden tot het zeer recent 
geopende Restaurant Ox van chef kok Patrick Noordzij en op de plek waar Het Wi�e Huis 
werd herbouwd vind men nu Restaurant Wine & Dine van gastvrouwe Tanjim Brom-
Wijnands. Daarnaast kent Oegstgeest nog een reeks pre�ge etablissementen zoals 
bijvoorbeeld Brasserie Streeder, Het Beleg van Oegstgeest en De Gouwe.

Restaurants in Oegstgeest

Restaurant De Jonker

Restaurant Wine & Dine

Restaurant Ox

Brasserie Streeder

China House

Hilton Garden Inn - The Restaurant

De Nieuwe Wereld

Het Beleg van Oegstgeest

De Gouwe

Oegstgeest overnight
Overnach�ngsmogelijkheden zijn er aan de 
kust en in de stad in overvloed. Oegstgeest 
draagt haar steentje bij met een kleine 300 
bedden in een drietal hotels (zie kader) en 
een handvol ‘logeeradressen’ variërend van 
een bed & breakfast in de Dorpsstraat met 
de score ‘fantas�sch’ (9.2) tot een twin�gtal 
Airbnb’s verspreid over het hele dorp.

Het Hilton Garden Inn, gelegen pal naast CORPUS, 
werd al meerdere malen genomineerd, onder 
meer in de categorie Best Hotel Chain Design.

De buikspekburger van Koetjes en Kal�es 
was volgens de jury de topper van Leiden 
Culinair 2014. Aan dit culinaire fes�val 
doen tradi�egetrouw ook Oegstgeester 
restaurants mee zoals Brasserie Streeder, 
Wine & Dine, en - zo blijkt - niet geheel 
zonder succes. Oegstgeest hee� met The 
Taste of Oegstgeest ook haar eigen 
culinaire fes�val, waar vrijwel alle horeca 
uit het dorp vertegenwoordigd is.
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Kleinste trouwzaaltje 
van Nederland

Knus in de winter of juist lekker buiten 
trouwen in de zomer. Oorspronkelijk was het 
kleinste trouwzaaltje in Nederland het 
theehuisje van de Jelgersmakliniek. Een 
aantal jaren geleden werd het gerestaureerd 
en geschikt voor kleinere plech�gheden.

Zeg Ja! in Oegstgeest

Velen gaven elkaar het ja-woord in Oegstgeest, ook van buiten het dorp. Het 
gemeentehuis beschikt naast de Trouwzaal ook over het kleinste trouwzaaltje van 
Nederland (zie kader). Het gemeentehuis zelf is zeer fotogeniek als het aan komt 
op bruidsreportages. Hierboven een prach�g voorbeeld gemaakt door fotografe 
Rita van de Poel. In Oegstgeest zijn ook Kasteel Oud Poelgeest en La France 
officieel erkende trouwloca�es, die qua se�ng voor een huwelijks- of loveshoot 
niet onderdoen voor het gemeentehuis. Het bijkoms�ge voordeel van deze 
loca�es is dat men er niet alleen de voltrekking van het huwelijk, maar ook het 
huwelijksfeest zelf kan geven. Met het wegvallen van De Beukenhof is op dat 
terrein helaas een markante en wijdvermaarde loca�e uit dit lijstje verdwenen. 
Menig vers getrouwd paar werd al schommelend onder ‘de beuk’ voor al�jd 
vastgelegd. Op het moment van schrijven is het nog ongewis wat de toekomst zal 
brengen voor De Beukenhof.

Landelijk gezien overs�jgt het aantal scheidingen (rode lijn) inmiddels het aantel huwelijken (blauwe lijn). 
In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. Dat zijn er 6 
duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: het aantal 
geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend.�� In Oegstgeest worden 
jaarlijks tussen de 100 �� en 120 �� huwelijken voltrokken.

Boven: de huwelijksopstelling in La France staat 
gereed. Midden: de beroemde schommel onder de 
beuk van De Beukenhof. Onder: de historische 
kasteeltrappen van Kasteel Oud Poelgeest.

De huwelijksmarkt in Oegstgeest is ook een impuls voor de lokale 
middenstand. Bakkers Hugo de Groot (twee ves�gingen in Oegstgeest) 
Van Maanen (ook twee ves�gingen) en Le Pa�ssier spelen hier goed op 
in met hun ‘taart op maat’ aanbod. Oegstgeest kent overigens ook een 
bedreven schare thuiskoks met als specialiteit taart.

Een gemiddelde bruilo�, inclusief huwelijksreis, kost volgens 
branchegegevens uit het Na�onaal Trouwonderzoek rond de € 15.500. 
Dit bedrag is gebaseerd op de optelsom van onder meer  de loca�e, 
fotograaf, vervoer, recep�e, buffet en diner, muziek en decora�e, taart, 
boeket, de ringen en kleding van bruid en bruidegom. Dat de 
trouwbranche niet alleen maar bestaat uit tule, boeke�en en 
bruidstaarten, bewijst de serieuze omzet die de branche jaarlijks 
opbrengt. Met de gemiddelde kosten van 15.500 euro per bruilo� en 
een landelijk aantal van 64.000 huwelijken per jaar wordt de omzet 
geschat op zo’n miljard euro per jaar.���
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De knieën van Jacquet
“In ons dorp, achter de winkelstraat, was een voetbalveld midden 
tussen de huizen zodat je van de balkons af de wedstrijden gra�s kon 
volgen, waar op zaterdagmiddag een amateurclub A.S.C. voetbalde, 
wat een a�or�ng was van Ajax-Sportman-Combina�e.” aldus schrij� 
Jan Wolkers in zijn prach�ge verhaal ‘De knieën van Jacquet’ 
gepubliceerd in literair voetbalmagazine Hard Gras. Na de lezer eerst 
meegenomen te hebben in de manier waarop hij als jonge jongen 
zich met zijn kameraden �jdens een wedstrijd s�ekum toegang 
verscha�e komt de heerlijke verwondering van Wolkers tot 
uitdrukking: “Als je dan uiteindelijk om het veld zat, zo dichtbij dat je 
de kalk van de zijlijn kon aanraken, zag je hoe angstaanjagend groot 
de voetballers waren... Hun massieve, met varkenshaar bevlochten 
dijen waren zo volumineus dat je gemakkelijk uit zo’n vlezige 
bleekroze bovenbeen een vrouwentors had kunnen kneden. En niet 
eens een schrale.” 

Wolkers fascina�e wordt krach�ger: “Als de tweede hel� begon 
gingen we achter het doel van A.S.C. zi�en, want hun keeper Jacquet 
was het bewonderde middelpunt van een hele schaar jongens. Het 
was een forse bonkige man die ondanks zijn weinig lichtvoe�ge 
postuur de sprongkracht had van een frêle ballerina. Met gestrekte 
arm en gebalde vuist kon hij naar de kruising zweven en de bal over 
de bovenlat stompen wat hem keer op keer een daverend applaus 
opleverde... Wat ik het scherpst van hem heb onthouden zijn zijn 
knieën na de wedstrijd. Roodgeschaafd van het onverschrokken 
duiken over het harde korte gras naar de aanstormende bal met 
begeleider, met groene en modderige plekken erop van zijn biotoop 
in de doelmond. Als ik van die structuur een schilderij zou maken van 
drie bij drie meter weet ik zeker dat de paar vrienden die ik nog ken 
uit die �jd, verrast zouden zeggen: ‘Heb je de knieën van Jacquet 
geschilderd?’” Wolkers vertelt dat Jacquet uit beeld verdween toen 
de oorlog uitbrak - zijn verhaal speelt zich af in het Oegstgeest van 
eind jaren der�g van de vorige eeuw - en dat dat zijn jongensfantasie 
prikkelde: “...zag ik hem temidden van zijn kameraden in de 
loopgraven met duivelse snelheid de ene handgranaat na de andere 
wegstompen.”��

Op de foto het eerste efltal van ASC. trots poserend op het terrein aan 
de Duivenvoordestraat, met in het midden zittend (met zijn knie 
vooruitgestoken) keeper Ben Jacquet, de hoofdpersoon uit Jan 
Wolkers verhaal ‘De knieen van Jacquet’. foto: archief ASC
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Het Oegstgeest 
van Jan Wolkers
Geboren en getogen Oegstgeestenaar Jan 
Wolkers (1925-2007) wordt gerekend tot de 
beste auteurs in de naoorlogse nederlandse 
literatuur. Bekende werken van Wolkers zijn 
onder meer Turks Fruit en Terug naar 
Oegstgeest. In laatstgenoemde boek neemt 
hij de lezers mee terug naar zijn 
geboortedorp. Zijn ouderlijk huis staat (nog 
steeds) in de Deutzstraat. Ook in andere 
(korte) verhalen komt Oegstgeest fraai in 
beeld, zoals het verhaal hiernaast over de 
keeper van de Ajax Sportman Combina�e. 
Literair journalist Onno Blom is doende de 
biografie van Jan Wolkers te schrijven die 
naar verwach�ng volgend jaar uit zal komen.

Oegstgeester exportproduct: 
Terug naar Oegstgeest

Naast ‘Turks Fruit’ (1969) is ook ‘Terug naar 
Oegstgeest’ (1965) van Jan Wolkers in veel 
talen uitgegeven. Een kleine greep van de 
�tels die dat opleverde: Powrót do 
Oegstgeest (pools, 1984), Oegstgeestʹe 
dönüş (turks, 2012), Tillbaka �ll Oegstgeest 
(zweeds, 1977), Zurück nach Oegstgeest 
(duits, 1979), A halál árnyékának völgye 
(hongaars, 1980).
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Behalve Wolkers, is Oegstgeest nog een keur aan schrijvers 
rijk. Daartoe behoren landelijk bekende namen als Hotz en 
Bastet, maar ook meer min of meer minder bekende 
schrijvers die in Oegstgeest wonen of woonden. Oegstgeest 
eert niet alleen haar schrijvers met een route van 
schrijverstegels in de stoepen van de winkelgebieden, maar 
ook de beeldhouwers met hun plas�eken in het dorp met 
een eigen beeldenroute. Wolkers is als schrijver én 
beeldhouwer in beide routes terug te vinden, en overigens 
ook als benoemer van beelden - zie het Tillenbeest.

Bastet

Hotz

  

Letteren en Schone Kunsten

Naast de vele buitenbeelden, maar liefst 36, 
waarover de gemeente Oegstgeest een prach�ge 

beeldengids samenstelde (zie hieronder), kent 
Oegstgeest ook verborgen pareltjes in de 

binnenruimten van gebouwen. Wat bijvoorbeeld 
te denken van het zo door Wolkers gelie�oosde 

‘Tillenbeest’ in Kasteel Oud Poelgeest waarover hij 
zijn gelijknamige verhaal schreef. “Het 

leeuwinnenlichaam is kundig en met begrip voor de 
anomie gehouden. Het Griekse godinnengelaat hee� 

ene starre uitdrukking die het een geheimzinnige 
zielloosheid verleent. Op de voorpoten rusten een 

paar volle borsten (…). Het zijn deze lichaamsdelen 
die het mythologische wezen aan zijn naam hebben 

geholpen: het �llenbeest. Moet je hem niet aan 
de �llen nemen, vroeg mijn vader aan mijn 
moeder als er weer een baby schreeuwend 

van honger in de wieg lag.” Er zou 
volgens het verhaal ergens een tweede 

verstopt liggen op het terrein van het kasteel. 

T
illen

b
eest

Verspreid over het dorp liggen een twaal�al glastegels met daarop 
het silhouet van een Oegstgeester schrijver. Dat Oegstgeest zich 
profileert als schrijversdorp is meer dan terecht. Deze twaalf literaire 
vaandeldragers zijn in zekere zin slechts de voorhoede van een flink 
aantal scribenten: van dichters tot publicisten en van novellisten tot 
kinderboekenschrijvers. Het is inherent aan het hoogopgeleide 
bewonerslegioen van Oegstgeest. Waar de één zijn passie vind in 
historische feiten (om maar een paar namen te noemen zonder 
iemand tekort te willen doen: Freek van der Lugt over kastelen, Miep 
Smitsloo over trekvaarten), de ander fana�ek is met sport (Jaap 
Visser), over e�que�e (Jan Jaap van Weering), over natuurkunde (Jo 
Hermans), over bankzaken (Hans Ludo van Mierlo) of over... ach, het 
is een schier eindeloze lijst boeken van Oegstgeester komaf.

Frédéric Louis Bastet  (Haarlem, 20 
september 1926 – Oegstgeest, 30 juni 
2008) was een Nederlandse literator, 
biograaf van Couperus en ontvanger van 
de P.C. Hoo�-prijs. Hij was tevens 
archeoloog, schrijver, essayist en dichter. 
Zijn essays weerspiegelen een grote kennis 
van de Oudheid maar hij schreef ook over 
literatuur en muziek.

Frits Bernard Hotz (Leiden, 1 februari 1922 – 
aldaar, 5 December 2000), publicerend als 
F.B. Hotz, was een Nederlandse 
jazztrombonist en schrijver, voornamelijk 
van verhalen. Hij ontving in 1998 de P.C. 
Hoo�-prijs voor zijn gehele oeuvre. F.B. Hotz 
woonde lange �jd aan de Rijnsburgerweg in 
Leiden en vanaf zijn elfde jaar in Oegstgeest. 
Hij keerde later terug naar hetzelfde huis in 
Oegstgeest waar hij als kind had gewoond. 
Tot aan zijn dood woonde hij daar op 
kamers bij zijn oudere zuster A�e.
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Het jongste park van Oegstgeest - Park Landskroon 
in Nieuw Rhijngeest - was al het toneel van een 
aantal evenementen, waaronder de El-Cid, de 
introduc�eweek voor eerstejaars studenten van de 
Leidse Universiteit (zie hieronder) die voor het eerst 
in Oegstgeest werd gehouden. 

Oegstfeest!
Getuige het schilderij van Jan Steen (1625-1679) over de kermis in 
Oegstgeest (zie onder) hee� ons dorp al een eeuwenoude tradi�e 
van feestvieren. Niet geheel ten onrechte dat we daarom 
Oegstgeest soms �jdelijk omdopen in Oegs�eest! Bijvoorbeeld van 
Koningsdag tot Moederdag. Een mooie vrijwel aaneengesloten 
periode van overwegend feestelijke ac�viteiten georganiseerd door 
de Oranjevereniging en de winkeliersverenigingen, zoals de viering 
van Koningsdag, de braderie in de Kempenaerstraat en de grootste 
kindervrijmarkt in de regio, beiden op 5 mei. Maar ook buiten deze 
periode zijn er noemenswaardige evenementen in Oegstgeest. 
Voor groot en klein. Wat te denken van The Taste of Oegstgeest, die 
elke edi�e zo’n 4.000 duizend bezoekers trekt. Of Henk Heemskerk 
die al voor de 30e keer de Oegstgeester Poldercross organiseert en 
Diderik Selier met zijn immer onder kinderen zeer populaire KiVa-
week (kindervakan�eweek) in het hart van het dorp. De inzet van 
vele vrijwilligers rondom al deze evenementen getuigt van de 
dorpskracht van Oegstgeest.

Oegstgeester exportproduct: 
De kermis van Jan Steen

Het schilderij ‘Kermis in Oegstgeest’ hee� 
Jan Steen omstreeks 1655-1660 geschilderd. 
Het olieverfdoek (71,1 x 99,1 cm.) hangt in 
het The Detroit Ins�tute of Arts van Detroit 
in de Verenigde Staten. Op het eerste gezicht 
is het moeilijk te geloven dat we hier 
Oegstgeest zien. Het dorp ligt immers niet 
aan het water en de kerk, met name de 
toren, is evenmin direct te plaatsen. 
Onderzoek hee� evenwel aangetoond dat 
het gaat om de Oegstgeester of 
Willibrordkerk, beter bekend als het ‘Groene 
Kerkje’. De toren op het schilderij werd in 
1830 afgebroken en nooit herbouwd. 
Vermoedelijk zijn we deelgenoot in de 
jaarlijkse viering van de naamdag van de 
heilige Willibrord - de patroonheilige van 
Oegstgeest - tradi�egetrouw de drukst 
bezochte dorpsfes�viteit.�� 

Top 5 evenementen Oegstgeest bezoekers*

Oegs�eest - ‘van Koningsdag tot Moederdag’ 15.000

Taste of Oegstgeest 4.000

Open Monumenten & Osger Weekend 2.000

Springkussenfes�val 2.000

Muziekfes�val Oud Poelgeest 400
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Komen deze evenementen nog terug?

De Sint Jorismarsen

Na 25 edi�es over een periode van 66 jaar kwam er in 2013 een vrij abrupt en 
voor velen onverwachts einde aan de Sint Jorismarsen. Oegstgeest was 
inmiddels gewend geraakt aan een invasie van padvinders uit alle 
windstreken. In 1947 deden bijna 1000 deelnemers mee aan de marsen, 
waaronder padvindsters uit onder meer Engeland. In 1955 was dat aantal al 
gestegen naar 3750, om in de jaren daarna zelfs nog te verdubbelen.

Springkussenfestival
Na zes succesvolle edi�es hebben de organisatoren van het misschien wel 
grootste sprinkussenfes�val van Nederland aangegeven dat de edi�e in 2015 
niet zeker is. Duizenden kinderen deden zich jaar in jaar uit tegoed aan een 
winkelstraat volledig van voor naar achter gevuld met springkussens. Steevast 
werd het fes�val op de laatste zondag van de zomervakan�e gehouden en 
stond voor heel wat uurtjes zomerpret.

Oudenhofmarkt

De Oudenhofmarkt was een ini�a�ef van de Civil Society Club Oegstgeest 
samen met Beleef het Verleden en hee� er twee edi�es opzi�en in het 
winkelgebied van de Lange Voort. Ook van dit evenement hebben de 
organisatoren aangegeven per 2015 het niet nogmaals te organiseren.

Alle evenementen en 
ac�viteiten in Oegstgeest 

zijn 24/7 online en elke 
woensdag vers van de pers 
in de Oegstgeester Courant 

terug te vinden.
Deze agenda voor Groot 

Oegstgeest is een ini�a�ef 
van Dorpslab en is een van 
de eerste dorpsmarke�ng-

ac�viteiten in Oegstgeest
Kijk op www.oegst.nl

Oegst!

Mooie voorbeelden

Oegstgeest is rijk aan 
evenementen voor jong en 

oud. Een aantal mooie 
voorbeelden: De 

Bruidsbeurs in La France 
(foto rechts) en de 

tradi�onele braderie in de 
De Kempenaerstraat elk jaar 

op 5 mei (foto hieronder).

Het Cultuurfonds Oegstgeest 
is de organisator van het 
Muziekfes�val bij Kasteel 

Oud-Poelgeest (foto rechts). 
Diverse organisatoren 

tekenen voor concerten 
gedurende het gehele jaar 

zoals Jazz in Oegstgeest, 
K&O, BplusC en De Gouwe.
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Ja!
Laatste nieuws: het 

Springkussenfes�val zal 
worden voortgezet op een 

andere loca�e.
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ESA-ESTEC��� hectare

Totaal oppervlakte 45

Space Business Park 12

Het Holland Space Cluster leunt sterk op de ESTEC in Noordwijk, de grootste 
Europese loca�e en het technisch hart van de Europese ruimtevaart-
organisa�e ESA. Binnen het Cluster valt ook het in Leiden geves�gde Airbus 
Defence and Space Netherlands (voorheen Dutch Space). In Oegstgeest 
wonen rela�ef veel in het Space Cluster werkzame personen. Onderdeel van 
het Space Cluster is het aan ruimtevaart gelieerde bedrijventerrein Space 
Business Park (SBP) in Noordwijk, dat nog goeddeels in ontwikkeling is.��� Het 
Space Business Park verwelkomt graag starters en geves�gde 
kennisintensieve bedrijven, die ac�ef zijn op het gebied van lucht-en ruimte-
vaar�echnologie of andere hoogwaardige technologische toepassingen, 
bijvoorbeeld in de ‘ruimtevaar�ncubator’ voor jonge bedrijven.���

Space Cluster

ESA-ESTEC��� personen

Totaal werkzame personen 2.700

Vier internationale 
kennisclusters 
rondom Oegstgeest

Oegstgeest weet zich omringd 
door vier toonaangevende 
interna�onale kennisclusters:

1. Life Sciences & Health Cluster
met het Leiden Bio Science Park.

2. Space Cluster ESA/ESTEC
met het Space Business Park.

3. Universiteit Leiden, onder 
meer met het LUMC en de 
Campus Den Haag.

4. Greenport Duin & Bollenstreek
waar Flora Holland in Katwijk  
ook toe gerekend mag worden.

De kenniswerkers (bollenbozen) 
uit binnen en buitenland die 
ac�ef zijn in deze clusters weten 
hun weg naar de Oegstgeester 
woningmarkt goed te vinden (zie 
ook hoofdstuk bewoners en 
expats).

Greenport 
Duin- en Bollenstreek

De Greenport Duin- en Bollenstreek is hét interna�onale centrum van 
bollenteelt, -handel, -onderzoek, -ontwikkeling en -toerisme. Meer dan 60% 
van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector lopen via de Duin- en 
Bollenstreek. 10% van de totale economische toegevoegde waarde in de 
streek en 10% van de totale werkgelegenheid is gekoppeld aan de Greenport. 
Indien echter wordt gekeken naar de zogenaamde stuwende sectoren in de 
regionale economie, bedraagt het aandeel van de Greenport 30%.

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen maken 
deel uit van Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze zes gemeenten zet samen 
met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in op een gezamenlijke 
economische agenda en regiomarke�ng voor de Duin- en Bollen. Oegstgeest 
zelf maakt geen deel uit van een Greenport. Wel ligt een deel van Flora 
Holland Rijnsburg op Oegstgeester grondgebied en komt er in 2016 een 
aparte ontslui�ng met de A44, wederom deels over Oegstgeester grond. 
Andere gemeenten in de regio maken op hun beurt weer wel deel uit van een 
Greenport. De plaatsen Boskoop en Rijnwoude in de gemeente Alphen aan 
den Rijn zi�en in de  Greenport Boskoop. Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
zijn aangesloten bij de Greenport Aalsmeer. 

Oegstgeest

De Greenport 
Duin- en Bollenstreek 

mag claimen het 
oudste echte 

economische cluster 
van Nederland te zijn. 

Het profileert zich 
graag als ‘bulb valley’.

Greenport Duin- en Bollenstreek��� plaatsen

Totaal arbeidsplaatsen 63.000
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Weging ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

1 Aantal werkzame personen bij life sciences  
bedrijven BSP

20% 100 100 105 111 117 136 136

2 Aantal life sciences bedrijven BSP 10% 100 100 104 110 125 126 130

3 Totaal aantal bedrijven BSP 7% 100 103 107 114 127 128 128

4 WOZ waarde BSP 4% 100 100 100 104 103 96 96

5 Aantal bedrijven zorgsector (niet zijnde life  
sciences of individuele artsen)

9% 100 100 97 96 86 91 91

6 Aantal nieuwe medicijnen in ontwikkeling  
en op de markt, bedrijven BSP

11% 100 196 218 204 211 211 211

7 Verworven onderzoeksbudget LUMC en  
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

7% 100 109 120 131 127 134 134

8 Aantal wetenschappelijke publica�es LUMC en  
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

4% 100 104 108 126 130 122 122

9 Aantal promo�es LUMC en Faculteit der  
Wiskunde en Natuurwetenschappen

3% 100 96 102 104 121 127 127

10 Aantal promovendi LUMC en Faculteit der  
Wiskunde en Natuurwetenschappen

2% 100 106 104 103 111 121 121

11 Score Universiteit Leiden op Shanghai Ranking 
(clinical medicine & pharmacy)

10% 100 103 101 102 106 105 106

12 Aantal studenten life sciences & health  
gerelateerde opleidingen

8% 100 100 112 112 113 124 124

13 Instroom buitenlandse masterstudenten LUMC en 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

5% 100 160 249 194 260 347 347

Index Life Sciences & Health 100 115 125 125 132 141 142
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LUMC area
Boerhaave area
Sylvius area
Gorlaeus area
Head of the Bio Science Park
Entrance area
Bio Science Park area
Leeuwenhoek park
Oegstgeest area
Snellius area
Mindcluster
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Life science companies

Other knowledge ins�tu�ons

Leiden University Medical Center

Leiden University

Other companies

Leiden Bio Science Park��� hectare

Totaal oppervlakte 110

Gespecialiseerde life science bedrijven 92

Kennisinstellingen 7

Mul�-tenant buildings 8

Musea (Naturalis, CORPUS) 2

In de Index071 - de monitor voor de Economische Agenda Leidse Regio - 
vertegenwoordigt het Life Sciences & Health Cluster een stevig gewicht. Vanaf 
2008 (=100) zijn een aantal parameters die verband houden met dit cluster 
‘gewogen’. Dit resulteert in een index van het cluster, waarbij de uitkomst een 
stevige groei laat zien. Het feit dat het science cluster zich in dergelijke 
reuzenstappen ontwikkelt doet vermoeden dat een groeiplafond de komende 
jaren nog niet in zicht is. Anders dan de cijfers misschien doen vermoeden 
gaat het hier niet om ‘toevalstreffers’: het zijn de effecten van lange termijn 
investeringen. De Leidse regio is stabiel dankzij lang volgehouden keuzes.��� 

Leiden Bio Science Park��� personen

Totaal werkzame personen (life science gerelateerd) 14.000

- waarvan bij LUMC 6.800

- waarvan bij life science bedrijven 4.600

- waarvan bij overige kennisinstellingen 2.600

Life Sciences & Health Cluster
Het Leiden Bio Science Park (pla�egrond hiernaast) is het 
toonaangevende werkgebied in het Life Sciences & Health Cluster. 
Het behoort tot de vijf meest prominente bio science parken in 
Europa. 25 jaar focus begint zich uit te betalen. Het Oegstgeester 
Mindcluster, dat officieel geen onderdeel is van het BSP, ligt er pal 
naast (area 11 op de kaart) en komt hierna uitgebreid aan de orde. 
Het BSP zelf ligt ook deels in Oegstgeest (area 9 op de kaart).

Het science cluster gewogen

type locatie vestigingen werkzame personen
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Leiden Bio Science Park 124 134 131 14.660 14.861 14.996
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Onder de loep: 
Mindcluster 
Oegstgeest

Geestelijke gezondheidszorg als 
onderdeel van het Life Sciences & 
Health Cluster speelt in Oegstgeest de 
hoofdrol. eDit begon al eind 19  eeuw 
toen de klinische psychiatrie van start 
ging in Kasteel Endegeest en niet lang 
daarna met de Jelgersmakliniek (zie 
verder). Vandaag de dag is er in 
Oegstgeest een keur aan 
gespecialiseerde zorg-, kennis- en 
onderwijsinstellingen geves�gd, die 
maakt dat hier met recht gesproken 
kan worden van het 'Mindcluster' op 
de voormalige geestgronden. 

vervoersbedrijven, geweld bij rellen, 
gijzelingen en aanslagen, en seksueel 
geweld of misbruik).�� De kliniek in 
Oegstgeest beschikt over 32 bedden.��
De gespecialiseerde vraag naar diensten 
en zorg op dit vlak werd in het verleden 
vanuit diverse organisa�es ontwikkeld 
en aangeboden. S�ch�ng Centrum '45  
hee� het ini�a�ef genomen voor de 
oprich�ng van de Arq Psychotrauma 
Expert Groep, waar het zelf ook partner 
in is. Arq is een groep van instellingen 
en organisa�es die zich bezighoudt met 
de gevolgen van schokkende 
gebeurtenissen en psychotrauma. Elke 
partner in Arq is expert op een 
deelterrein en staat voor kennis-
ontwikkeling en kennisoverdracht, 
begeleiding en behandeling, preven�e 
en ondersteuning. Veel van de Arq-
partners zijn geves�gd in Diemen.�� De 
Arq Groep werkt met een begro�ng van 
een kleine 25 miljoen euro.��

Curium-LUMC 

Curium-LUMC is hèt academisch 
centrum voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie. De ves�ging in 
Oegstgeest hee� een landelijke, 
supraregionale en regionale func�e.�� In 
2013 maakten ca. 2600 kinderen en 
jongeren gebruik van het zorgaanbod 
van Curium-LUMC. Eén derde van de 
pa�ënten komt uit andere regio's vanuit 
het gehele land.�� Kinderen en jongeren 
met complexe problemen en hun 
gezinsleden kunnen in Oegstgeest 
terecht voor poliklinische, dagklinische 
en klinische behandelingen. De 
thema�ek loopt van stoornissen in het 
au�s�sch spectrum tot persoonlijk-
heidsproblema�ek en van 
eetstoornissen tot liaisonpsychiatrie.  
Met het zorgaanbod van Curium-LUMC 
is ca. 20 miljoen euro gemoeid.��
Het Curium-LUMC is bestuurlijk 
onderdeel van het Leids Universitair 
Medisch Centrum en hee� ook een 
ves�ging in Gouda.��

Curium-LUMC is een van de grotere 
werkgevers in Oegstgeest.

Aantal medewekers Curium-LUMC in 2013.��

Lee�ijdsopbouw medewekers Curium-LUMC 
in 2012.��

Stichting Centrum '45

S�ch�ng Centrum '45 is hèt landelijk 
centrum voor specialis�sche diagnos�ek 
en behandeling van mensen met 
complexe psychotraumaklachten die het 
gevolg zijn van vervolging, oorlog en 
geweld (bijvoorbeeld geweld �jdens het 
werk, zoals bij poli�emensen, 
hulpverleners, personeel van openbaar 

Aantal personeelsleden 2013 332

mannelijke medewerkers 50

vrouwelijke medewerkers 282

aantal �e 250

Aantal personeelsleden 2012 397

0-24 jaar 56

25-34 jaar 126

35-44 jaar 86

45-54 jaar 67

55-59 jaar 35

60 jaar en ouder 27

Een deel van het Oegstgeester Mindcluster dat tegenover het Bioscience Park ligt, met onder meer 
bovenaan Endegeest (Rivierduinen), onderaan Curium-LUMC en rechts de Prof. Dr. Leo Kannerschool.��

Centrum ‘45 aan de Rijnzichtweg.
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High Care
Valklaan 3, 2342 EB

Klinisch Verblijf

Intensieve Zorg 
Kasteellaan 8: IZ 3
Kasteellaan 10: IZ 1
2342 EG

Kwekerij ‘De Groene Cirkel’
Zwaluwlaan 2, 2342 EJ

NAH
Valklaan 1, 2342 EB

Kasteel Endegeest

Fietsenmakerij en dagbesteding IZ
Koolmeeslaan 1, 2342 EC 

Bewegings- en fysiotherapie
Zwaluwlaan 4, 2342 AJ

Bezinningscentrum

Theehuis
Spechtlaan 3,2342 EE

Wielewaallaan 3, 2342 EA

Vergadercentrum Rivierduinen

Endegeesterstraatweg 5, 2342 AJ

Centrum Autisme, Kind & 
Jeugd

Centrum Au�sme is een gespecialiseerd 
kenniscentrum op het gebied van 
au�smehulpverlening en is onderdeel 
van Rivierduinen. De hulpverlening van 
de loca�e in Oegstgeest richt zich op 
kinderen met een au�s�sche stoornis 
en op de mensen in hun directe 
omgeving: onder meer ouders en 
andere gezinsleden en hulpverleners of 
begeleiders die betrokken zijn bij de 
dagelijkse zorg.��

Klinisch Verblijf

Het Klinisch Verblijf herbergt 48 appartementen.��

Stichting Pelita

De in 1947 opgerichte S�ch�ng Pelita - 
volop ac�ef voor de Indische en 
Molukse doelgroep - hee� in bijna 70 
jaar al meer dan 60.000 aanvragen voor 
erkenning van het oorlogsverleden 
behandeld.�� 
Als gevolg van haar toetreding tot de 
Arq Psychotrauma Expert Groep per 1 
januari 2014 is de S�ch�ng Pelita naar 
Oegstgeest verhuisd. De s�ch�ng zegt 
daarover het volgende: “Bij het besluit 
om ons vertrouwde pand in Den Haag te 
verlaten en ons aan te sluiten bij de Arq-
koepel zijn wij niet over één nacht ijs 
gegaan. Met het oog op de con�nuïteit 
van de dienstverlening was deze stap de 
meest voor de hand liggende op�e, die 
de beste garan�es biedt om de 
dienstverlening op de langere termijn op 
volwaardig niveau te houden.”�� 

Rivierduinen

Onder het mo�o 'Beter binnen bereik' 
biedt Rivierduinen geestelijke 
gezondheidszorg aan in het noorden en 
midden van Zuid-Holland - een 
verzorgingsgebied met ruim 1 miljoen 
inwoners. Rivierduinen bestaat uit vijf 
regionale centra voor volwassenen en 
ouderen, drie specialis�sche centra die 
veelal landelijk werkzaam zijn en een 
centrum voor kinderen en jeugd.�� 

Het programma 'Plaats voor Zorg' dat 
tot in 2015 doorloopt, behelst een groot 
aantal verschuivingen en verhuizingen 
over meerdere centra in de regio. De in 
Oegstgeest geves�gde centra staan op 
deze pla�egrond en worden in de 
opsomming deels apart benoemd. Bij 
Rivierduinen zijn in totaal een kleine 
2000 �e in loondienst en gaat ca. 200 
miljoen euro om.��

WERKGEBIEDEN | MINDCLUSTER OEGSTGEEST

Klinisch Verblijf is een woonvoorziening van 
Rivierduinen voor mensen met complexe 
psychiatrische problemen. Dit gebouw biedt 
een beschermde omgeving, waarbinnen 
begeleid, maar ona�ankelijk gewoond kan 
worden. De nieuwbouw Klinisch Verblijf 
staat samen met andere psychiatrische 
voorzieningen op het landgoed rond kasteel 
Endegeest.

De in 2012 opgeleverde High Care kliniek.��

High Care

De recent op het landgoed Endegeest 
gebouwde kliniek High Care huisvest 
cliënten met erns�ge psychische 
problemen. Achter een rela�ef gesloten 
straatgevel gaat een beschermde wereld 
schuil die in direct contact staat met het 
omliggende landschap. 
High Care is onderdeel 
van Rivierduinen.

Pla�egrond Rivierduinen, 
loca�es Oegstgeest.��

René Descartes woonde hier van 1641-1643 
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Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep die 
bestaat uit vijf scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen met gedragsstoornissen 
en/of psychiatrische problema�ek.�� In Oegstgeest zijn zowel een SO- 
als VSO-afdeling geves�gd. De SO-afdeling op de 
Endegeesterstraatweg verzorgt onderwijs aan leerlingen met een 
au�smespectrumstoornis van ongeveer 4 tot 13 jaar. De VSO-
afdeling is geves�gd aan de Hazenboslaan en verzorgt onderwijs aan 
leerlingen in de middelbare schoollee�ijd.

De SO-loca�e van de Leo Kannerschool aan de Endegeesterstraatweg.

De VSO-loca�e van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan.

De ‘Jel’ - Inrichting voor zenuwlijders

De in de volksmond als de ‘Jel’ bekendstaande Jelgersmakliniek - 
thans het gemeentehuis - werd gebouwd in de jaren 1900 - 1903. 
Het gebouw is ontworpen door de directeur Publieke Werken van de 
gemeente Leiden, de heer G.L. Driessen. De gemeente Leiden had 
voor de ‘inrich�ng voor zenuwlijders’ zoals dat des�jds werd 
genoemd, speciaal het landgoed Rhijngeest aangekocht. Het nabij 
gelegen landgoed Endegeest was al eerder in Leidse handen 
gekomen, inclusief het  daarop gelegen krankzinnigenges�cht.

Hoogleraar Jelgersma
Het hoofdgebouw ontleent zijn naam aan G.L. Jelgersma. Hij was 
hoogleraar Psychiatrie en Neurologie in Leiden en was de 
ini�a�efnemer voor de s�ch�ng van het Sanatorium Rhijngeest (de 
oorspronkelijke naam die nu nog onder het woord Jelgersmakliniek 
boven de hoofdingang is te ontwaren). De Jel was een opnemings- 
en observa�e sta�on waar met name pa�ënten met psycho-
soma�sche aandoeningen konden worden geobserveerd en 
behandeld. Als het nodig was werden ze vanuit de Jel doorverwezen 
naar een psychiatrische inrich�ng. 

Geen frisse lucht op het noorden 

Net als diverse andere sanatoria werd de Jel gebouwd in een rus�ge 
en gezonde omgeving. Het gebouw werd opgetrokken in een voor 
sanatoria karakteris�eke chalets�jl. Deze s�jl zien we veel terug in 
Duitsland en Zwitserland. Omdat de Jel een sanatorium was, waren 
er veel openslaande deuren naar de balkons zodat veel zonlicht en 
frisse lucht naar binnen kwam. Dat de achterkant van het gebouw 
veel soberder was, komt doordat daar de diverse laboratoria zaten 
samen met de kamer van de hoogleraar. Frisse lucht en zonlicht 
zouden daar alleen maar voor afleiding zorgen.
 

Jugendstil
In de detaillering van het gebouw zijn invloeden van de Jugends�l 
terug te vinden. Aan de buitenkant bijvoorbeeld bij de deur van de 
centraal gelegen hoofdingang. Centraal in het gebouw bevindt zich 
een over alle verdiepingen doorgaande vide. De vide is achtkan�g en 
hee� een houten en ijzeren construc�e. Deze construc�e is in de 
bekende Jugends�l. Ook het glas-in-lood bij de ingang en boven de 
deuren van enkele centraal gelegen kamers is in Jugends�l. De 
langwerpige en koloniaal aandoende Jelgersmakliniek is nooit 
ingrijpend verbouwd.��

Verdwijnt de naam Jelgersmakliniek voorgoed?
De ac�viteiten van de Jelgersmakliniek zijn al eerder op andere 
loca�es ondergebracht en later opgegaan in Rivierduinen. Nu ook de 
huidige loca�e van de Jelgersmakliniek haar deuren defini�ef sluit is 
het de vraag of de Jel als naam nog lang zal voortbestaan.��

Descartes’ Corgito ergo sum

Filosoof, wiskundige en geesteswetenschapper René Descartes (zie 
a�eelding vorige pagina) is met name bekend geworden om zijn 
uitspraak “Ik denk, dus ik besta.” Hij woonde en werkte 20 jaar in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar hij zijn 
belangrijkste publica�es schreef, zoals bijvoorbeeld ‘Medita�es over 
de eerste filosofie’ in 1641. Hij woonde in 1640 op het Rapenburg in 
Leiden en huurde van 1641 tot 1643 Kasteel Endegeest in 
Oegstgeest. In 1642 kreeg René Descartes bezoek van Comenius op 
Kasteel Endegeest. De twee mannen gingen na vier uur filosoferen 
uiteen, elk met de gedachte dat de ander het bij het verkeerde eind 
had. Comenius was een holist en een aanhanger van het chiliasme; 
Descartes een aanhanger van het dualisme, die Comenius' 
vermenging van filosofie en theologie niet kon waarderen.��
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MEOB

Hoogwaardig / Leiden Bio Science Park
- Boerhaaveterrein 2 ? 14,0 10,0 0,0 0,0 0,0
- Entree 4 ? 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0
- Gorlaeuslocatie 3 ? 11,6 7,6 0,0 0,0 0,0
- Kop van Leeuwenhoek 4 ? 3,2 2,5 0,0 0,0 0,0
- Leeuwenhoek 3 1967 24,0 19,6 0,9 0,9 0,9 
- Snelliuslocatie 4 ? 6,0 3,3 0,0 0,0 0,0
- Sylviuslocatie 3 2006 7,0 5,0 2,3 2,3 2,3
- LUMC-terrein 2 ? 12,5 10,0 0,0 0,0 0,0
- Pesthuisterrein 2 ? 4,3 3,5 0,0 0,0 0,0
totaal Leiden Bio Science Park 85,4 62,9 3,2 3,2 3,2

  

naam max. mil. cat. start uitgifte opp. in ha uitgeefbaar terrein
bruto netto 2013 2014 w.v. direct

naam max. mil. cat. start uitgifte opp. in ha uitgeefbaar terrein
bruto netto 2013 2014 w.v. direct

(Modern) gemengd
MEOB-terrein e.o. 3.2 15,6 12,6 0,0 0,0 0,0 
Rhijnhofweg 4 1967 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 
subtotaal 24,1 21,1 0,0 0,0 0,0 

Hoogwaardig
Nieuw-Rhijngeest 4 2007 17,0 10,6 9,5 9,5 5,0 

Agribusiness
Kamphuizerpolder (Flora) 3 1989 8,5 6,6 0,0 0,0 0,0

totaal Oegstgeest 49,6 38,3 9,5 9,5 5,0 

De MEOB-loca�e is een toploca�e in de Leidse 
Regio en Holland Rijnland. Dit komt vooral door de 
ligging aan de A44. De ligging zorgt voor een zeer 
goede externe bereikbaarheid en maakt de plek 
tot een zichtloca�e. Met het MEOB-terrein langs 
de A44 kan een mooi beeld van Oegstgeest 
worden neergezet.��� Met het oog op het behoud 
van economische dynamiek en vitaliteit is het van 

Er is een groot en langdurig tekort aan 
bedrijventerreinen in Oegstgeest en de 
regio. Alleen al in Holland Rijnland-verband 
lopen de inscha�ngen van het tekort tot 
2020 tussen de 65 tot 155 hectare.��� 
Oegstgeest beschikt over een viertal 
bedrijventerreinen waar mogelijkheden 
liggen. Het MEOB-terrein en het 
Oegstgeester deel van het Leiden Bio 
Science Park (BSP) zijn daarvan het 
bekendst. Daarnaast zijn er nog de 
Kamphuizerpolder (Flora Holland) en de 
Rhijnhofweg (Ecolab). Oegstgeest hee� 
ruwweg 20 hectare beschikbaar. 

In de blauwe tabellen hiernaast staan de 
uitgee�are hectaren van de Oegstgeester 
bedrijventerreinen. Onder de noemer Nieuw-
Rhijngeest valt het Oegstgeestse deel van het 
Leiden Bio Science Park. Ter vergelijk zijn ook de 
andere deelgebieden van het Leiden Bio Science 
Park vermeld. 

20 hectare

1939

WO II

Na 1945

1950

1978

1995

2001
Militaire func�e 
van het complex
feitelijk beëindigd

Bouwvergunning 
aan Ministerie v.
Defensie voor 
bouw van 
magazijnen 
complex

 

In gebruik 
genomen door 
beze�er 

 

Marine Radio 
Dienst voor 
verbinding met 
Nederlands 
Oost-Indië

 

In gebruik door 
Marine Elektronisch 
Bedrijf

 

Uitbreiding en 
wijziging in Marine 
Elektronisch en 
Op�sch Bedrijf
(MEOB)

 

Besluit 
verplaatsing van 
het MEOB naar 
Den Helder

2016
? 

wezenlijk belang dat ondernemers zich in 
Oegstgeest kunnen blijven ves�gen en/of er 
kunnen doorgroeien.��� Het te verwerven en te 
herontwikkelen MEOB-terrein (licht paars in de 
plantekening) vormt het grootste gedeelte van het 
plangebied ‘Bedrijvengebied MEOB’, hee� een 
bruto oppervlakte van 119.000 m² en ligt in het 
noordwesten van Oegstgeest.��� 

Kamphuizerpolder
Flora Holland krijgt een eigen aanslui�ng op de 

A44, via afrit Oegstgeest/Rijnsburg. De gemeente 
Katwijk, Rijkswatersaat, gemeente Oegstgeest, 

Flora Holland en de provincie Zuid-Holland werken 
samen om deze aanslui�ng te realiseren. De 

aanslui�ng vermindert het aantal 
vrachtwagenri�en op de Rijnsburgerweg en 

Rijnzichtweg. De extra in- en uitrit voor Flora 
Holland wordt gemaakt aan de zuid-oostzijde van 

het terrein. Bij de aanslui�ng van de afrit op het 
Flora Holland terrein komen verkeerslichten. Op 

het terrein van Flora Holland komt een keerlus 
voor verkeer wat verkeerd is afgeslagen.��

beschikbaar
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Rhijnhofweg

verhouding OZB opbrengsten 
‘niet-woningen’ Oegstgeest�� %

Zorg gerelateerd 21

Winkels 20

Onderwijs en kinderopvang 14

Kantoren 11

Industrie, groothandel, opslag 10

Sport 6

Horeca, incl. hotels 5

Congres-/evenementenloca�es 4

Garages, werkplaatsen 2

Agrarisch (glas)tuinbouw, 2

Prak�jkruimtes 2

Jachthavens 1

Volkstuinen 1

Overigen 1

Op basis van de circa 300 miljoen totale WOZ 
waarde van alle niet-woningen in Oegstgeest in 
2013 is een uitsplitsing gemaakt naar de func�e 
van het betreffende object. Bijvoorbeeld zijn alle 
gebouwen met een zorgfunc�e gezamenlijk goed 
voor 21% van de OZB opbrengsten.
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Gebruiksdoelen van de ruimte 
in Oegstgeest (Provincie ZH) %

Wonen 83,89

Zorg 3,51

Kantoor 2,86

Logies 2,58

Winkel 1,65

Bijeenkomst 1,60

Overig 1,53

Onderwijs 1,07

Industrie 0,97

Cel 0,03

Bovenstaande opsomming is gebaseerd op de 
aantallen/oppervlakte van de zogenaamde 
adresseerbare objecten in de gemeente 
Oegstgeest. Het percentage wonen van bijna 84% 
is het hoogste van heel Zuid-Holland. 

Op de rand van Oegstgeest, langs de Rijn, loopt de Rhijnhofweg. In de 
meest zuidelijk punt van Oegstgeest, onder de N209, ligt het 
bedrijventerrein Rhijnhofweg. Het kantoor van Nalco, o.a. leverancier van 
diensten voor waterzuivering en onderdeel van het interna�onale Ecolab, 
is hier geves�gd. Het bestemmingsplan voor dit gebied stamt nog uit 
2002, met het toenmalige vliegveld Valkenburg en invliegfunnel als buur. 
Het profiel in de Nota Werklandschappen is gedefinieerd als ma�g 
gedifferen�eerd (strekking: huidige typen bedrijven behouden, ma�ge 
verruiming toestaan). De Rhijnhofweg ligt pal aan de Rijnlandroute die de 
komende jaren gerealiseerd gaat worden. Op de impressie hieronder is 
de nieuwe afslag vanaf de A44 geprojecteerd die over het gebied van 
Rhijnhof zal lopen en voor het kantoor van Nalco langs zal afslaan rich�ng 
Katwijk. Achter Nalco loopt de Oude Rijn en is ook nog een stukje van het 
Valkenburgse meer te ontwaren.

Op de foto rechts is de huidige situa�e rondom 
Rhijnhof in beeld gebracht, met links op de 

voorgrond het Transferium dat geheel plaats zal 
maken voor de Rijnlandroute.

Rijnlandroute

huidige situatie

Bio
Science
Park

Het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park dat - afgezien van 
CORPUS, Hilton Garden Inn Leiden en het Europese hoofdkantoor van 
Avery Dennison - nog geheel braak ligt. Op de inzet rechts is het ruimtelijk 
karakter van het gebouw van Avery Dennison goed te zien. Dit gebouw is 
12.000 m² groot (vijf verdiepingen) en hee� een R&D Center van 1.600 m². 

Op het Oegstgeester deel van het 
Leiden Bio Science Park is ruimte 
voor een extra 150.000 m² bruto 
vloeroppervlakte aan life sciences 
gerelateerde bedrijvigheid.���
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Drie wijsheden van experts
Volgens de citymarke�ng experts Gert-Jan Hospers (Radboud 
Universiteit Nijmegen) en Miriam Brouwer (Berenschot) zijn 
drie keuzes bepalend voor de effec�viteit van citymarke�ng, 
zoals zij het noemen. De organisa�e binnen of buiten de 
gemeente plaatsen, strategisch of uitvoerend bezig laten zijn, 
en centraal of decentraal organiseren. 

Gemeentezaak?
Het voordeel van het organiseren van citymarke�ng binnen de 
gemeente is dat gerichter kan worden gestuurd op het product, 
zoals de dienstverlening rich�ng burgers, het woonbeleid of de 
evenementenstrategie. Aan de andere kant betekent een 
organisa�e buiten de gemeente dat de citymarke�ng los komt 
te staan van de poli�eke ‘waan van de dag’. Los van de formele 
en trage besluitvorming met daardoor meer slagkracht. Een 
ander voordeel is dat een zelfstandige organisa�e meer 
mogelijkheden biedt om het bedrijfsleven te laten aanhaken. 
Hospers en Brouwer menen dat het organiseren van 
citymarke�ng buiten de gemeente in het algemeen meer 
voordelen biedt en daarmee de voorkeur hee�.

Integrale aanpak
Om echt te zorgen dat een gemeente aantrekkelijker is dan 
haar concurrenten is gebiedspromo�e en het enkel uitvoeren 
van opera�onele taken niet genoeg. Een meer strategisch 
opererende organisa�e is nodig, die bijvoorbeeld ook tot taak 
hee� om de gemeente te adviseren over stedelijke 
ontwikkeling, cultuur, woonbeleid en ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Een professionele citymarke�ng organisa�e 
kan vanuit haar kennis van de behoe�en van doelgroepen een 
goede inbreng leveren. Nemen gemeenten citymarke�ng écht 
serieus, dan verdient een organisa�e met (ook) strategische 
taken de voorkeur.

Decentraal of one-stop-shopping?
Bij de wijze van aansturing gaat het om de vraag of er gekozen 
wordt voor een aparte marke�ngorganisa�e voor de 
toeris�sche markt, één voor de bewoners en één voor de 
bedrijven of dat deze samenvallen in één centrale organisa�e. 
Voor stakeholders is het belangrijk dat duidelijk is bij wie ze 
terecht kunnen voor samenwerking op het gebied van 
citymarke�ngac�viteiten. Bij een decentraal model is dat in de 
prak�jk vaak las�g omdat de taakverdeling tussen de 
verschillende organisa�es niet helder afgebakend is. Decentrale 
organisa�es staan echter in regel wel dichter bij de 
doelgroepen, zeker als het bestaande organisa�es betre�. Het 
risico van een decentrale organisa�e is dat zij door de 
benodigde afstemming en langere lijnen minder effec�ef is. 
Ook het gevaar van versnipperde boodschappen ligt op de loer. 
Vanuit helderheid, effec�viteit en efficiën�e hee� een centrale 
organisa�e de voorkeur.

Privaat, strategisch en centraal
Concluderend luidt het advies van Hospers en Brouwer om 
citymarke�ng buiten het gemeentelijke apparaat te 
organiseren; het een strategisch karakter te geven; en zoveel 
mogelijk taken en verantwoordelijkheden te centraliseren.  

Vertalen naar Oegstgeest
Maar hoe vertaalt dit zich naar Oegstgeest? Om deze vraag te 
beantwoorden worden op de volgende pagina’s de 
verschillende op�es tegen het licht gehouden en voorzien van 
een sterkte-zwakte analyse. De mogelijke organisa�evormen 
zijn:

1. Eigen en�teit met marke�ngmanager

2. Nauwe samenwerking en gedeeltelijk uitbesteding

3. Onderbrengen in gemeentelijke organisa�e

4. Niets doen is ook een op�e!

Marketing organiseren
in Oegstgeest
Nu de uitgangspunten, defini�es, doelgroepen en 
toepassingsgebieden in kaart zijn gebracht kan de stap 
worden gezet naar de keuze voor de juiste DMO-organisa�e 
en daarmee de opmaat naar dorpsmarke�ng. Een viertal 
scenario’s zal hier worden uitgediept, waarbij ook bij de 
voor- en nadelen zal worden s�lgestaan. Vervolgens zal een 
voorkeur worden uitgesproken en de vervolgstappen 
worden aangegeven.

Typisch Oegstgeest
In het verhaal tot nu toe is duidelijk te lezen dat Oegstgeest 
een waaier aan mogelijkheden biedt. Niet een absolute 
trekker (à la E�eling of Giethoorn) waar alle ac�viteiten op 
inhaken als des�na�e, maar een lange ke�ng van pareltjes 
die ons dorp typisch Oegstgeest maken.

De behoe�e voor een DMO-organisa�e is niet ontstaan 
omdat er een gebrek aan goede ac�viteiten is. In tegendeel. 
Wel bestaat er een sterke behoe�e aan:
•  meer professionele organisa�e in opzet en uitvoering
•  afstemming en eenduidigheid in promo�e
•  (gezamenlijke) middelen om met meer kracht de markt te     
ccbewerken
•  coördina�e van nieuwe ini�a�even
•  con�nuïteit (’marke�ng is geen sprint, maar een marathon’)

Om in deze behoe�en te voorzien dient een passende 
organisa�evorm gekozen te worden. Deze organisa�e staat 
enigzins los van de te organiseren projecten en ac�viteiten, 
zodat die het beste in hun kracht behouden blijven. Dit blij� 
ook dichtbij de huidige situa�e, gee� de vele organisa�es en 
vrijwilligers de ruimte om hun ‘eigen ding te doen’ en zal wel 
versterkend en verbindend werken.
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Algemene organisa�e DMO 
• strategiebepaling dorpsmarke�ng Oegstgeest
• eenduidige promo�e aanpak
• dorpsmarketeer (rol te definiëren) 
• coördina�e tussen stakeholders 
• verbindingscentrum 
• secretariële werkzaamheden 
• ?
• ?

Middelen
• nader te bepalen, a�ankelijk van scenariokeuze
• aanwenden inkomsten uit toeristenbelas�ng (max 
€ 90.000,- / jaar, zie verder) 
• gealloceerd budget voor opstar�ase

Projecten/campagnes
• evenementen
• congressen (fair share met Leiden)
• promo�e horeca
• profilering winkelgebieden (regionaal)
• promo�e winkelgebieden
• promo�e koopzondag
• acquisi�e bedrijven(terreinen)
• promo�e wonen in Oegstgeest

Middelen
• 80% bedrijven/organisa�e (nu vaak 100% of niet)
• 20% gemeente
• coördina�e + ondersteuning dorpsmarketeer

O
rgan

isatie
P

ro
jecten

Gezien de geinventariseerde behoe�en is er voor gekozen om 
de DMO-organisa�e als zelfstandige en�teit te benoemen. De 
boogde marke�ngorganisa�e dient zich te richten op alle drie 
de toepassingsgebieden (wonen, werken en beleven) omdat 
deze elkaar versterken en een centrale aanpak het meest 
effec�ef is. Het uitvoeren van de projecten, evenementen en 
campagnes wordt conform de huidige situa�e opgepakt door 
de stakeholders. Wel krijgt de DMO-organisa�e, a�ankelijk 
van de specifieke ac�viteit, een coördinerende en 
ondersteunende rol. Schema�sch ziet dit er als volgt uit:

Integrale dorpsmarketing
Dorpsmarke�ng is een integrale ac�viteit. Dat wil zeggen dat 
de visie die erachter ligt, gedragen zou moeten worden door 
zo veel mogelijk stakeholders en andere belanghebbenden 
binnen het dorp. Het succesvol ‘vermarkten’ van het dorp 
begint met het integrale proces waarin de samenwerking 
wordt gezocht vanuit sociaal, economisch, maatschappelijk, 
cultureel en ruimtelijk perspec�ef. Er moet ruimte zijn om 
‘het verhaal’ van het dorp te creëren en uit te dragen.���

Integraliteit vraagt om een planma�ge en con�nue 
samenwerking tussen alle par�jen, zoals gemeente, regio, 
bewoners, ondernemers, cultuurpartners en 
kennisinstellingen, die direct belang hebben bij de verdere 
ontwikkeling van het dorp. In tal van plaatsen in Nederland en 
Europa wordt marke�ng ‘erbij’ gedaan. Alleen volledig in het 
gemeentelijk beleid geïntegreerde citymarke�ng hee� een 
serieuze kans van slagen (zie schema onderaan).��� Een 
integrale aanpak van dorpsmarke�ng zorgt voor synergie, een 
consistent beeld en zal leiden tot efficiënter gebruik van 
middelen.��� 

In Oegstgeest is hiertoe al een belangrijke eerste stap gezet 
met de breedgedragen totstandkoming van de 
Toekomstvisie2020. Uit dit traject is een consistent en breed 
gedragen beeld ontstaan over hoe het Oegstgeest van 2020 er 
uit zou moeten zien, zowel op sociaal, ruimtelijk als 
economisch vlak. Het is in dat verband dat het credo 
“Waarom zou je kiezen, als je ook in Oegstgeest kunt zijn?” als 
wenselijk beeld voor het dorp in 2020 is ontstaan.

In deze illustra�e is gevisualiseerd hoe de integrale aanpak  
dorpsmarke�ng een centrale (soms leidende) plek gee� 
binnen het beleid van de gemeente.
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Waarom City Marke�ng Lelystad succesvol is, dat is voor 
citymarketeer Inge Fackeldey vrij duidelijk. "Samenwerking! 
Je moet op één lijn zi�en met de betrokken par�jen én je moet 
niks mooier maken dan het is. Wanneer wij een bepaalde 
woonwijk promoten en het onkruid staat een meter hoog, dan 
komen de mensen nooit meer terug. Kijk naar de sterke 
dingen van stad en streek en vergroot die gezamenlijk uit."

Lelystad succesvol
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Financiering middelen
Op�male samenwerking vraagt om een gezamenlijke 
organisa�e en gezamenlijke financiering. Het algemeen 
belang en welbegrepen eigenbelang moeten herkend worden, 
dan slechts zijn algemene middelen (lees gemeentegeld) 
verdedigbaar. Tijdens de gesprekken in het vervolgtraject met 
de stakeholders dient duidelijk te worden in welke mate en op 
welke wijze de stakeholders kunnen bijdragen. Een bijdrage 
kan bijvoorbeeld ook in de vorm van middelen in natura 
(beschikbaar stellen van ruimte of goederen) of menskracht 
zijn. Het grootste deel van de middelen kan beschikbaar 
worden gesteld middels de inkomsten uit Toeristenbelas�ng. 
Hotelbezoekers betalen een bedrag per overnach�ng en 
leveren op die manier een bijdrage aan de bekos�ging van de 
voorzieningen waarvan ze gebruik maken. De opbrengst aan 
Toeristenbelas�ng in Oegstgeest bedraagt € 88.000 volgens 
de begro�ng van 2014. De prognose voor 2015 is € 90.000.��� 

Taken en verantwoordelijkheden
Tot de taken en verantwoordelijkheden van de DMO-
organisa�e behoren onder meer:
• opstellen en creëren van draagvlak voor een 
gemeentebreed integraal marke�ng-, branding- en PR-beleid
• uitvoering geven aan het op te stellen 
Dorpsmarke�ngprogramma
• verantwoordelijk voor het eenduidig op de kaart ze�en van 
het merk Oegstgeest
•  nieuwe marke�ngcommunica�e ontwikkelingen ini�ëren 
die bijdragen aan het versterken van het merk Oegstgeest
• assisteren van private par�jen bij het realiseren van 
concrete projecten en campagnes
• verbindingen leggen tussen de stakeholders die zich 
bezighouden met ac�viteiten en promo�e van Oegstgeest en 
dorpsmarke�ng, zoals onder meer makelaars en 
projectontwikkelaars
• intensieve en structurele samenwerking opze�en en 
onderhouden met de marke�ng- en promo�eafdelingen van 
buurgemeenten waaronder Leiden Marke�ng (Stad), Beleef 
de Bollenstreek (Bollen) en Noordwijk Marke�ng en Katwijk 
Marke�ng (Kust).

PLAN VAN AANPAK | OPZET
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In deze variant wordt een nieuwe organisa�e (s�ch�ng of 
vereniging) opgericht om genoemde doelstellingen en taken 
van Dorpsmarke�ng uit te voeren. Het bestuur stelt een 
dorpsmarketeer aan. Het voordeel van deze op�e is dat het 
simpel van opzet is, ona�ankelijk van de regio kan opereren 
en daarmee Oegstgeest als primair speerpunt kan hanteren. 
Als kan�ekening kan worden geplaatst dat het indruist tegen 
het voornemen van meer regionale samenwerking. 
Oegstgeest is niet primair een toeris�sch dorp, waarbij het 
gevaar bestaat dat de organisa�e te klein, te amateuris�sch 
en te vrijblijvend zal opereren. Ook zal het succes in grote 
mate a�ankelijk zijn van de aan te stellen manager. Dit gee� 
een risico voor wat betre� con�nuïteit in uitvoering.

Voorbeelden van deze organisa�evorm in de regio zijn te 
vinden in Lisse en Voorschoten. De S�ch�ng Lisse Marke�ng 
houdt zich bezig met het promoten van het Bloemendorp. In 
Voorschoten wordt de centrummanager betaald uit het 
centrum ondernemersfonds en is gericht op het centrum 
winkelgebied.

Rol gemeente: • Financiering algemene organisa�e uit toeristenbelas�ng plus ini�eel bedrag • Handreiking en faciliteren opzet 

en�teit • Op�oneel controlerende rol

 
 STERKTE

 • Gehele autonomie
 • Ona�ankelijk uitgangsposi�e
 • Minder complex
 • Bewezen model (Voorschoten, Lisse)

 
 ZWAKTEN

 • Te kleinschalige insteek
 • Te kleine organisa�e
 • Las�ger koppelen aan regionale ac�viteiten
 • Alles zelf uitvinden
 • Con�nuïteit en a�ankelijkheid manager

 
 KANSEN

 • Focus en prioriteiten in eigen hand
 • Uitvoeringskracht
 • Klein beginnen en uitbouwen 

 
 BEDREIGINGEN

 • Amateurisme
· • Te vrijblijvend
· • Geïsoleerde posi�e

Eigen entiteit met eigen marketingmanager

Eigen entiteit met eigen 
marketingmanager 

Katwijk Communicatie 

    Operationeel overleg

St. Marketing 
Katwijk

St. Marketing 

Katwijk

Raad van Toezicht

Citymarketing
Bestuurder

Platform Toerisme
(vml Taskforce)

Bedrijfsleven

Citymarketing

City Marketeer

Gemeente Katwijk

Communicatie 

Adiviseurs

Platform 

Evenementen
 Bedrijfsleven + 

Vrijwilligers org.

Gemeente Katwijk
Beleidsambternaar

EZ & T

Gemeente Katwijk

Communicatie medewerkers

 

 

Het 
Katwijks 
model

In de verkenningen en ontwikkelingen rondom Katwijk Marke�ng is 
het bovenstaande model naar voren gekomen waarin toezicht, 
uitvoering en structurele par�cipa�e van stakeholders hun plek 
krijgen. Dit is slechts een voorbeeld van een opzet. Het verdient 
bijvoorbeeld ook aanbeveling om naar de huidige opzet van Leiden 
Marke�ng te kijken en de verbinding daarbinnen met stadspartners.

Als één van de grootste successen van City 
Marke�ng Haarlem werd genoemd de 
omslag van de website in 2010. De 
gemeentelijke website en de toeris�sche 
website kregen toen een gezamenlijk portal: 
www.haarlem.nl. Ook Leiden werkt met 
www.leiden.nl als portal op deze manier.
In april 2013 presenteerden de gemeente 
Oegstgeest en het Dorpslab �jdens de pecha 

Portal oegstgeest.nl

kucha-avond bij Van der Luyt de plannen 
voor een gelijksoor�g portal. Met dien 
verstande dat het in Oegstgeest niet zozeer  
om het toeris�sch component zou gaan, 
maar juist het in beeld brengen van de 
dorpskracht van de gemeenschap. Inmiddels 
staan we aan de vooravond van de lancering. 
Naar verwach�ng gaat het Oegstgeester 
portal medio oktober 2015 live. 
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maken van de exper�se en professionele uitvoering van de 
partnerorganisa�e. Mogelijk is er inkoopvoordeel te behalen. 
Door het (gedeeltelijk) uitbesteden van taken wordt het 
bestuurlijke proces complexer en is er veel en constante 
afstemming nodig. Het resultaat is sterk a�ankelijk van het 
succes van samenwerking. Gekozen dient dan ook te worden 
voor een partner die het beste past en de doelstellingen van 
DMO onderschrij�. Uiteraard dient deze geschikte partner 
ook bereid te zijn om zich voor Oegstgeest in te ze�en, in 
staat zijn om zelf ‘Oegstgeester waarde’ toe te voegen, en 
Oegstgeest als toegevoegde waarde voor de regio ziet. 
Heldere verantwoordelijkheden, duidelijke doelstellingen en 
afstemming (met name in beginfase) zouden eerder 
genoemde bezwaren kunnen ondervangen. Voorbeeld van 
deze organisa�evorm is te vinden bij marke�ng van de 
Bollenstreek die in nauwe samenwerking (lees gedeeltelijk 
gedelegeerd) met Leiden Marke�ng tot stand komt.

In deze variant wordt er een lokale en�teit opgericht 
(s�ch�ng of vereniging) die verantwoordelijk wordt voor de 
marke�ng van Oegstgeest. De uitvoering van de taken wordt 
deels of grotendeels ondersteund door of ondergebracht bij 
een andere citymarke�ng organisa�e, bijvoorbeeld Leiden 
Marke�ng of Katwijk Marke�ng. Door middel van afspraken 
(service level agreement) worden de taken en niveau van 
dienstverlening gedefinieerd. Strategie en beleid dient bij de 
lokale en�teit te blijven, de partnerorganisa�e is vooral 
uitvoerend. Door de aanslui�ng bij een grotere organisa�e 
kan het merk Oegstgeest en alle ac�viteiten effec�ever onder 
de aandacht van de doelgroep worden gebracht. Ook de 
koppeling met regionale evenementen of promo�e ligt dan 
meer voor de hand. Gezien de add-on func�e (weinig grote 
eigen trekkers, maar veel te bieden) in deze construc�e een 
logische. Idealiter is er een Oegstgeester marke�ngmanager 
ac�ef onder auspiciën van de lokale en�teit die gebruik kan 

 
 STERKTE

 • Inhaken en koppelen effec�ever
 • Dicht op de regiobeleving
 • Professionele uitvoering
 • Bestaand model (Bollenstreek)
 • Kennis en ervaring in huis en toegankelijk
 • Waarneming bij afwezigheid

 
 ZWAKTEN

 • Complexer (meer afstemming nodig)
 • Gemeente meer op afstand
 • Partner moet bereid zijn

 
 KANSEN

 • Op�malisa�e samenwerking
 • Symbiose regio
 • Kracht in overtreffend belang
 • Best of both worlds
 • Efficiënter (inkoopvoordeel)

 
 BEDREIGINGEN

 • Minder zeggenschap
 • Krijgt niet wat er is afgesproken
 • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden

Eigen entiteit met uitbesteede dedicated marketingmanager bij centrale organisatie 

Nauwe samenwerking en gedeeltelijke uitbesteding

Rol gemeente: 

• Financiering algemene organisa�e uit 
toeristenbelas�ng plus ini�eel bedrag

• Afspraken opzet en�teit (borging)

• Faciliteren samenwerking met 
partnerorganisa�e (in begin)

• Controlerende bestuurlijke rol

De grote Oegstgeester congresloca�es werken nauw samen en zijn partner in het ‘Congresconvenant’, 
waarin ruim 80 hoogleraren van de Leidse Universiteit zi�ng hebben in het ambassadeursnetwerk, dat 
zich sinds 2014 met succes inspant om (inter)na�onale congressen te werven. Interna�onaal gezien 
staat Nederland in de top-10 van landen die de meeste congressen hosten en faciliteren. In 2014 vonden 
in de Leidse regio 21 interna�onale congressen plaats, goed voor 10.250 congresdagen. Dit betekent een 
s�jging van 1.660 congresdagen ten opzichte van 2013. De economische spin-off aan interna�onale 
congressen komt in 2014 neer op 3 miljoen euro voor stad en regio. De uitvoering van het convenant ligt 
bij Leiden Conven�on Bureau, dat deel uit maakt van Leiden Marke�ng.

Succesvol
Congresconvenant

Ook de congresloca�es in Oegstgeest 
vinden interna�onaal hun weg in de 
acquisi�e van congressen via Leiden 
Marke�ng, en draaien mee in de 
Nederlandse en Engelse gidsen.
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Dit is een model dat in het verleden bij veel (grotere) 
gemeenten gehanteerd is. Met name vanuit het principe dat 
de gemeente ook verantwoordelijk is om het imago van de 
plaats te verkopen. Daarnaast kan er gerichter worden 
gestuurd en is er directe samenwerking mogelijk met andere 
gemeentelijke afdelingen als communica�e en 
vergunningverlening. Er hoe� geen nieuwe organisa�e te 
worden opgezet, anders dan inrich�ng van de afdeling of 
aantrekken van toegewezen ambtenaren. Door alles in 
gemeentelijke hand te houden kan beleidsma�ge coheren�e 
eenvoudiger worden bereikt.
Het kiezen voor deze organisa�evorm lijkt op beperkt 
draagvlak te kunnen rekenen bij andere stakeholders. Indien 
voor deze vorm gekozen wordt is dit één van de belangrijkste 
aandachtspunten. Het lijkt ook niet in lijn te zijn met het 
aangekondigde algemene gemeentelijke beleid om meer in 
samenwerking met andere par�jen te doen. Kwaliteit en 
professionaliteit is geheel a�ankelijk van de aan te trekken 
medewerkers.

Rol gemeente: • Volledige financiering • Uitvoering en verantwoording • Partners zoeken voor projecten/campagnes

“Een faciliterende en verbindende rol vervullen vraagt om de kunst 
van het loslaten. Uiteraard niet van de ene op de andere dag en wel 
met tact en beleid, maar desalnie�emin is dit een fundamentele 
verandering. Als de gemeenschap zelf opgaven niet oppakt of anders 
dan wij dat zouden hebben gedaan, dan moeten we dat accepteren.” 
Gemeente Oegstgeest��� 

De kunst van het loslaten

 
 STERKTE

 • Gemeente (poli�ek) houdt volledig grip
 • Logische samenwerking met andere
    gemeentelijke afdelingen 
    (o.a. communica�e, vergunningen)

 
 ZWAKTEN

 • Gaat tegen gemeentelijk beleid in 
    (faciliteren, s�muleren, enzovoort).
 • Beperkt draagvlak
 • Oud model

 
 KANSEN

 • Beleidsma�ge coheren�e 
    (integrale aanpak, leidend beleid)

 
 BEDREIGINGEN

 • Onvoldoende herkenbaarheid voor 
     stakeholders
 • Onvoldoende professionaliteit
 • Lage par�cipa�egraad projecten/campagnes
 • Speelbal poli�ek (inzet verkiezingen)

Onderbrengen in de gemeentelijke organisatie met ambtelijke invulling

“Citymarke�ng betekent keuzes maken en dat is poli�ek gezien 
al�jd las�g. Daarom pleit ik voor de strategie van liefdevolle 
verwaarlozing. Hierbij besteden gemeenten citymarke�ng uit 
aan een organisa�e buiten de gemeente. De bestuurders staan 
dan op afstand. Zij mogen wel betrokken blijven, maar moeten 
zich niet inhoudelijk bemoeien met citymarke�ng.”
Prof. dr. Gert-Jan Hospers���

Liefdevolle verwaarlozing

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Ro�erdam onder 
ruim 500 citymarke�ng professionals (waarvan 171 werkzaam 
bij een gemeente) blijkt dat er een duidelijke correla�e is 
tussen een hoge betrokkenheid van stakeholders (burgers, 
bedrijven) bij citymarke�ng en de duidelijkheid van de stad of 
streek die wordt gecommuniceerd. Waar stakeholders meer 
bij beleid betrokken zijn, is het beleid ook effec�ever in het 
aantrekken van verschillende doelgroepen. Meer 
betrokkenheid van stakeholders leidt ook tot een bekender en 
beter imago van stad of streek. Hetzelfde geldt overigens voor 
de betrokkenheid van poli�eke organen (college en raad), al is 
de rela�e tussen die betrokkenheid en imagoverbetering wat 
minder sterk dan bij de betrokkenheid van stakeholders.��� 

Meer stakeholders, meer succes...

Onderbrengen in 
gemeentelijke organisatie
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Rol gemeente: • Nihil

Alhoewel het niet beantwoord aan de vraag hoe een nieuwe 
DMO organisa�e ingericht zou moeten worden, is voor de 
vergelijkbaarheid ook de op�e opgenomen om geen 
gestructureerde organisa�e op te ze�en. Alles blij� dan bij 
het oude en er hoeven geen financiële middelen en resources 
beschikbaar gesteld te worden. Verbetering van de 
dorpsmarke�ng en benu�ng van poten�e liggen bij deze 
op�e niet voor de hand. Een op�e die we om deze reden dan 
ook niet aanraden, maar voor de volledigheid wel benoemen.

Je houdt wat je hebt en het wordt 
langzaam minder

 
 STERKTE

 • Kost niets extra's

 
 ZWAKTEN

 • Poten�e wordt niet benut
 • Doelstelling collegeprogramma niet bereikt
 • Teren op huidige status

 
 KANSEN

 • Volledig aan ‘de markt’ overlaten
 • Kan iets onverwachts ontstaan

 
 BEDREIGINGEN

 • Andere plaatsen bewegen wel
 • Verlies van nog meer evenementen
 • Afname van herkenbaarheid

Niets doen is ook een optie!

Niets doen is ook een optie!
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Conclusies: 
Oegstgeest is toe aan Dorpsmarketing

Vervolgstappen:
Gefaseerde aanpak in drie fases

Het is een logische stap in de ontwikkeling van de afgelopen 
jaren. Het zaadje van de Toekomstvisie is met Dorpslab en 
`Oegstgeest in Beweging` overgegaan in een mooi stekje. Nu 
is het �jd om weer te verpo�en en naar een meer 
professionele marke�ngorganisa�e over te gaan. De vraag is 
alleen welke.

Het Dorpslab had aanvankelijk het voornemen om zonder 
voorkeur voor een bepaald scenario de gesprekken met de 
stakeholders in te gaan. Echter gaande dit onderzoek en 
vanwege ui�ngen van en ontwikkelingen bij diverse 
stakeholders, zowel lokaal als regionaal, is het gevoel ontstaan 
dat er behoe�e is aan urgen�e en meer duidelijkheid.  
Vandaar dat Dorpslab kiest.

Het Dorpslab is van mening dat voor Oegstgeest scenario 2, 
nauwe samenwerking en gedeeltelijke uitbesteding, het best 
passende scenario is, met Dorpsmarke�ng+ als ambi�e.

Het sluit aan op de ambi�es van het College van B&W (“Op 
eigen kracht, samen verder”; “Versterken van het merk 
Oegstgeest met link naar de regio”). Dorpsmarke�ng+ als 
ambi�e. Dit hee� niet alleen als doel grotere economische en 
sociaal/culturele ac�viteit te creëren, maar ook het beste in 
de eigen gemeenschap naar boven te halen en de 
dorpscultuur van Oegstgeest te versterken. Indien men zo 
breed wil inze�en (niet alleen centrummanagement of 
promo�e van specifieke winkelgebieden) is de omvang, 
professionaliteit en stabiliteit van de marke�ngorganisa�e 
belangrijk.  Een eigen en�teit met een eigen 
marke�ngorganisa�e zal te klein zijn om deze brede ambi�e 
(met drie toepassingsgebieden) uit te voeren. Bij de 
peergemeenten Lisse en Voorschoten vindt specifieke 
promo�e en geen integrale dorpsmarke�ng plaats, waarmee 
een eigen (kleine) organisa�e volstaat.
Het onderbrengen bij een gemeentelijke organisa�e raadt 
Dorpslab af aangezien dit indruist tegen gemeentelijk beleid 
en hier een beperkt draagvlak is te verwachten bij de 
stakeholders. Het wordt het feestje van de gemeente, en dat 
verleidt eerder tot een klaagzang dan verantwoordelijkheid 
van de andere stakeholders.

Samenwerking en uitbesteding is het meest complexe 
scenario. En waarschijnlijk niet het gemakkelijkste. Echter, het 
lijkt wel het meest effec�eve en efficiënte scenario. Het gaat 
uit van een integrale aanpak en haakt aan bij de (Leidse) 
regionale ontwikkelingen. Een eigen iden�teit in het Leidse 
regio verband. Een eigen s�ch�ng met raad van advies of 
klankbordgroep kan de strategie, iden�teit en het beleid 
waarborgen. De professionele partner is belast met de 
opera�onele uitvoering en plaatst het in regionaal verband. 
Verder is de snelheid van invoering van belang. Door niet van 
nul af aan op te bouwen hoe� het wiel niet opnieuw te 
worden uitgevonden. Met name voor de meer opera�onele 
zaken is dit van belang.

Dit alles brengt Dorpslab tot de conclusie dat scenario 2 het 
best passend is voor Oegstgeest en dat verdere uitwerking zich 
in eerste instan�e met de vervolgstappen op dit scenario dient 
te richten. 

Fase 1 - Delen
1. Huidige rapport met voorkeur voor Scenario 2 delen onder 
primaire stakeholders, belanghebbenden en -stellenden
2. Uitnodigen om te reflecteren en reageren op dit rapport in 
de periode tot eind augustus, begin september
3. Gemeenteraad tussen�jds informeren midden september
4. Presenteren van uitkomsten Fase 1 en Fase 2 �jdens DMO-
symposium in oktober

Fase 2 - Uitwerken (deels synchroon met Fase 1)
5. Strategie, financiën en organisa�e van de citymarke�ng 
organisa�e verder uitwerken
6. Mate van uitbesteding onderzoeken (taken definiëren)
7. Uitzoeken of een andere marke�ng organisa�e bereid en 
geëquipeerd is om deze taken gedeeltelijk op te nemen
8. Calcula�e van benodigde middelen en resources

Fase 3 – Besluiten en uitvoeren
9. Laatste focuskeuzes te maken �jdens DMO-symposium
10. Oprich�ng s�ch�ng, opze�en organisa�e en opstellen 
overeenkomsten
11. Formele besluitvorming in gemeenteraad voor meerjarige 
funding en par�cipa�e van gemeente
12. Vormgeven van fysieke (behuizing) en virtuele (online) 
aanwezigheid DMO
13. Vacature voor dorpsmarketeer uitschrijven
14. Eventueel uitrol in combina�e met een Toeris�sch 
Informa�e Punt (TIP) of VVV-formule
15. Ontwikkelen van indicatoren om effect en succes van DMO 
te monitoren

Planning
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B
innenkort krijgt buslijn 70 van Steenwijk naar Giethoorn 

een dienstregeling in het Chinees. Ook is het de bedoeling 

onderweg de haltes in het Mandarijn aan te kondigen. De 

Chinezen hebben Giethoorn ontdekt. Ze zijn verrukt over het 

w aterdorp in de kop van Overijssel. De karakteris�eke huizen, de 

punters, het vele water... dit is het Nederland zoals de Chinezen 

het graag zien. Het zijn niet meer alleen dagjesmensen die het 

Hollandse Vene�ë bezoeken. Veel toeristen blijven ook een 

n achtje slapen. In hotel De Dames van de Jonge is intussen 70% 

van de gasten Chinees. En ook de plaatselijke middenstand hee�

  

profi jt van de komst van Chinezen. 

In ons land kijkt menig dorp jaloers naar Giethoorn. Met web-

sites, foldermateriaal en evenementen hopen lokale enthousiaste-

lingen hun dorp op de kaart te ze�en. Bezoekers moeten verleid 

worden om naar het dorp te komen en geld uit te geven in de 

h oreca. Veel dorpsraden denken dat marke�ng niet meer is dan 

het uitdragen van een slogan, zoals ‘Havelte: de parel van Drenthe’, 

‘Overdinkel: daar kan men niet omheen!’ en ‘Koudum: het warme 

hart van de Zuidwesthoek’. Hoe leuk gevonden ook, bij gebieds-

marke�ng gaat het uiteindelijk niet om leuzen. Net als in de regu-

liere marke�ng draait het om doelgroepen, gebruikers of afnemers. 

Kotler, de vader van de marke�ng, zegt het zo: ‘Marke�ng is de 

kunst van het creëren van reële waarde voor de afnemer. Het is de 

kunst je afnemers zo te bedienen dat ze bij jou beter af zijn’. Hoe 

kunnen we deze marke�ngfi losofi e toepassen op dorpen die in de 

gra�e willen komen bij bezoekers?

KEUZES MAKEN

In zijn boek Th e Tourist Gaze analyseert de Britse socioloog Urry 

de achtergronden van het toerisme. Volgens Urry zijn toeristen op 

zoek naar ervaringen die ze thuis niet kunnen vinden. Bovendien 

kijken ze met een bepaalde blik, de tourist gaze: wie in Pisa is, 

wil toch op z’n minst de scheve toren zien. Iemand die in scheve 

torens geïnteresseerd is, kan echter ook naar het Groningse dorp 

Bedum gaan, waar een van de scheefste van Europa staat. Dat we 

Veel dorpen hopen op het Giethoorn-effect: toerisme 

als motor van de lokale economie. Maar toeris�sche 

marke�ng werkt alleen als een dorp bereid is zich 

in te leven in de bezoeker.

Hoe zet je 
een dorp op 
de kaart? 
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in plaats daarvan massaal Pisa bezoeken, 

komt door manipula�e vanuit de toeristen-

industrie en de media: dankzij de tv, reis-

gidsen, brochures, �jdschri� en, boeken, 

websites en blogs staat Pisa veel sterker op 

ons netvlies dan Bedum. Met al die bekende 

beelden in ons hoofd is het las�g nog on-

bevangen naar een plaats te kijken. Toerisme komt steeds meer 

neer op ‘kijken of het klopt’. 

Voor dorpen die toeris�sch niet zo bekend zijn, is de tourist 

gaze een uitkomst. Want het impliceert dat je met aansprekende 

foto’s het beeld van poten�ële bezoekers kunt beïnvloeden. Het 

opze�en van een beeldbank waar derden (commerciële par�jen, 

journalisten, leraren, studenten) gra�s fotomateriaal van je dorp 

kunnen downloaden is daarom al�jd een goed idee. Zo beschouwd 

is er hoop voor elk dorp. Maar natuurlijk moet een dorp wel 

b likvangers hebben. En daar zit vaak het probleem. Dorpen als 

Benschop, Burgum en Weerselo hebben niet de toeris�sche 

k waliteiten van Giethoorn, Th orn en Domburg, die een herken-

baar beeld oproepen. De meeste dorpen in ons land prijzen zich 

daarom aan met hun ligging, landschap, cultuur, rust, ruimte en 

recrea�emogelijkheden. En om hun bijzondere historie te be-

nadrukken, vermelden sommige dorpen met trots dat ze een 

brinkdorp, terpdorp of veenkolonie zijn. 

Maar hoe uniek zijn een mooi landschap, cultureel erfgoed en 

ontspanningsmogelijkheden nu echt? Waarin onderscheidt een 

dorp zich van al die andere die ook bezoekers proberen te trekken? 

Niet alleen vanuit concurren�eperspec�ef doet een dorp er goed 

aan keuzes te maken. Ook vanuit het oogpunt van de toerist is het 

slim om posi�e te kiezen. Zoals alle plekken zijn dorpen te com-

plex om al hun bijzondere kenmerken bij poten�ële bezoekers 

onder de aandacht te brengen. Alleen de essen�e van een dorp 

blij�   in ons brein hangen. Dat vraagt om posi�onering. Het gaat 

daarbij om twee beargumenteerde keuzes: een keuze voor een 

duidelijk thema waarmee een dorp zich wil profi leren (wat?) en 

een keuze voor een kerndoelgroep (wie?). Dorpen als Bredevoort 

(boekenstad), Ootmarsum (galeriedorp) en Borger (hunebed-

centrum) hebben dat goed begrepen. Ze richten zich vooral op 

cultureel geïnteresseerde, ac�eve en bemiddelde ouderen, die in de 

literatuur ook wel whop’ers (wealthy healthy older people) worden 

genoemd. 

Verder moeten dorpsmarketeers zich realiseren dat een toeris-

�sch bezoek aan hun dorp meestal niet meer dan een dagdeel duurt. 

Veelal verblijven de bezoekers in een nabijgelegen stad of in een 

accommoda�e in de buurt. Het bezoek aan een dorp maakt deel 

uit van een langer verblijf waarin toeristen met de auto, per fi ets 

of te voet tochten ondernemen binnen de regio. Anders gezegd: 

we gaan niet op vakan�e naar O�erlo en Eibergen, maar naar de 

Veluwe en de Achterhoek. Gemeentegrenzen zijn voor toeristen 

evenmin relevant. Dat Ootmarsum onderdeel is van de gemeente 

Dinkelland en dat Vasse bij buurgemeente Tubbergen hoort, is 

a lleen voor de inwoners een issue. Voor bezoekers is het allemaal 

één pot nat: ze zijn in Twente. Horecaondernemers moeten hun 

lokale sen�menten – over het buurdorp bestaan vaak de nodige 

vooroordelen – opzij ze�en als ze toeristen willen trekken. Toeris-

�sch gezien werkt het denken in dorpsdimensies (‘dorpisme’) 

contraproduc�ef. Dorpen moeten juist naar elkaar doorverwijzen. 

Als een toerist bijvoorbeeld in Ootmarsum verblij� , kunnen folders 

van dorpen in de buurt hem op het idee brengen daar ook eens 

naartoe te fi etsen. Zo helpen regionale ondernemers elkaar aan 

klandizie. Paradoxaal genoeg is de beste dorpsmarke�ng streek-

marke�ng: door samen te werken op streekniveau vergroot je de 

kans dat toeristen ook jouw dorp aandoen. 

DE VISITOR JOURNEY

Toeris�sche brochures van streken en dorpen zijn opvallend vaak 

geschreven vanuit het perspec�ef van de inwoner. Het gevolg: 

lange en gedetailleerde verhalen over het dorp en z’n geschiedenis, 

foto’s die overal genomen hadden kunnen worden en het ont-

breken van prak�sche bezoekersinforma�e, zoals pla�egronden en 

nu�ge adressen. Wil een gebied toeristen aantrekken, dan is het 

noodzakelijk in hun huid te kruipen. Het concept van de visitor 

journey (de ervaring van de bezoeker voor, �jdens en na het 

b ezoek) biedt hiervoor aanknopingspunten. Laten we eens kijken 

We gaan niet op vakan�e naar O�erlo en Eibergen, 

maar naar de Veluwe en de Achterhoek
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Links: De toren van de Walfriduskerk in Bedum 

sta mt uit de 11� eeuw en is schever dan de toren van 

Pisa, maar wordt lang niet zo succesvol uitgevent.

Linksonder: In de kanalen van Giethoorn is het 

een komen en gaan van bootjes met toeristen. 

Het Overijsselse dorp weet toeristen ook vast te 

houden voor meer dan één dag.

Onder: De beste dorpsmarke�ng is regio-

marke�ng, omdat toeristen tochten ondernemen 

door de streek.
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welke ‘momenten van waarheid’ je tegen-

komt als je overweegt een weekendje weg 

te gaan.

1. Besluiten en plannen. Je wilt een paar

dagen fietsen en wandelen op het pla�e-

land. De keuze voor een bepaalde streek of 

dorp kan het gevolg zijn van een bericht 

uit de media, een brochure, aanbieding, 

website, �p van familie of vrienden of 

 eerdere ervaringen. 

2. Zoeken en boeken. Dit is een cruciaal 

moment. Het gemak waarmee je het bezoek 

kunt regelen, is van groot belang. Vind je via internet snel alle 

i nforma�e over de bestemming die je zoekt? Zijn er goedkope 

a rrangementen? Wat zijn de meningen van eerdere bezoekers? 

3. Reizen en aankomen. Nu gaat het bezoek beginnen. De reis 

beïnvloedt de stemming waarmee je op de bestemming arriveert. 

Wat is je eerste indruk van de accommoda�e en de omgeving? 

Hoe is de bewegwijzering? Kun je makke-

lijk parkeren? Is er draadloos internet? 

4. Bezoeken en beleven. Dit is de belang-

rijkste fase in de totale bezoekervaring. Je 

doet allerlei indrukken op over de streek 

en velt een oordeel over de dorpen die je 

bezoekt, de mensen, de sfeer, de a�rac�es, 

de dienstverlening in de horeca en de toe-

ris�sche infrastructuur.

5. Herinneren en vertellen. Dit moment 

wordt vaak over het hoofd gezien. Wat neem 

je als souvenir mee voor thuisblijvers? Wat 

vertel je ze over het gebied en wat laat je ze 

als bewijs zien? Hoor je nog wat terug van 

het hotel, de camping of het vakan�epark 

waar je verbleef? 

Op al deze momenten van waarheid kan 

een plaats bij de bezoeker een goede indruk 

achterlaten. Gebruiksgemak bij het boeken, 

de kwaliteit van de fi etspaden en de bejege-

ning in de horeca kunnen grote invloed 

hebben op ons totaalbeeld van een gebied. Als het ergens tegen-

valt, moet een plaats extra moeite doen het tegendeel te bewijzen. 

Zijn we tevreden, dan komen we misschien nog eens terug en 

maken we gra�s reclame in ons netwerk. Langzamerhand begin-

nen dorps- en streekmarketeers in ons land te beseff en dat het zo 

werkt. Toeris�sche marke�ng richt zich daardoor niet meer alleen 

op promo�e, maar ook op productontwikkeling. Zo investeren 

dorpen de laatste jaren in oplaadpunten voor elektrische fi etsen en 

wifi , waarmee toeristen hun mail kunnen checken en toeris�sche 

applica�es kunnen downloaden. Ook het beheer en onderhoud 

van fi etsroutenetwerken krijgen steeds meer aandacht. En op 

sommige plekken denken ondernemers meer vanuit regionaal 

perspec�ef. Dat zien we bijvoorbeeld in 

het Vechtdal, waar een cultuurkrant wordt 

uitgegeven met daarin het evenementen-

aanbod van Ommen, Hardenberg, 

D alfsen en alle omliggende dorpen. Een 

dorpsovers�jgend Vechtdal Magazine, 

dat geschreven is vanuit het perspec�ef 

van de bezoeker, gee�  daarnaast een 

hoop prak�sche toeris�sche informa�e. 

Het lijken triviale maatregelen, maar in 

de visitor journey zijn ze essen�eel. 

Marke�ng vraagt nu eenmaal om gastheerschap: de kunst 

bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. 

DE GRONINGSE AANPAK

Dorpen die zich willen vermarkten, kunnen een hoop leren van 

de aanpak die de provincie Groningen sinds 2004 hanteert. De 

bekende campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’ wordt uitge-

voerd door Marke�ng Groningen, die dat doet voor de stad én de 

streek. Het doel is simpel: meer bezoekers trekken die vaker naar 

Groningen komen, langer blijven en meer besteden. Groningen 

profi leert zich met de specifieke cultuur en natuur van de regio

die je in de dorpen van de provincie overal terugvindt. Het thema 

‘cultuur en natuur’ mag dan erg algemeen zijn, de uitwerking 

e rvan is slim. Naar analogie van de Big 5 die elke toerist in een 

Afrikaans wildpark gezien moet hebben, zet Marke�ng Groningen 

in op de G7, zeven redenen om Groningen te bezoeken. Naast 

Cultuurstad Groningen gaat het om de ‘topdorpen’ Pieterburen 

(bekend van de zeehondencrèche, uitvalsbasis voor wadlopers en 

startpunt van het Pieterpad) en Bourtange (een goed bewaard 

ves�ngstadje met verdedigingswerken in de vorm van een ster), 

het Lauwersmeer en de typische kerken, borgen en wierden in het 

Groninger landschap. De laatste drie highlights zijn een gemene  

deler van Groningen en vinden we vaak terug op dorpsniveau. 

Als kerndoelgroep van de Groninger marke�ng hee�  men ge-

kozen voor ‘geïnteresseerd Nederland’: hoger opgeleide mensen 

met een brede, intrinsieke belangstelling voor cultuur, historie en 

natuur. Meestal zijn dat tweeverdieners zonder kinderen (dinky’s) 

en gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn (empty nesters). 

Al met al toch nog zo’n 1,7 miljoen Nederlanders.

Marke�ng Groningen realiseert zich dat je van bezoekers niet 

kunt verwachten dat ze Groningen al kennen. Daarom beva�en 

folders die ze bijvoorbeeld meestuurt met de Volkskrant en NRC 

Handelsblad – de kranten van ‘geïnteresseerd Nederland’ – kant-

en-klare arrangementen en een pla�egrond van de stad en de 

provincie Groningen. In de commercials die tussen 2005-2007 en 

2009-2012 op televisie te zien waren, verscheen ook al�jd de web-

site toerisme.groningen.nl in beeld. In de tv-campagne tussen 

2009 en 2012 kwam Marke�ng Groningen zelfs met een primeur. 

De getoonde beelden waren a� oms�g van Groningenfans die de 

tv-kijker ‘hun’ Groningen lieten zien. Daarbij kwamen een hoop 

foto’s van Groningse dorpen langs. Ook van de ac�es die Marke-
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Bezoekers waarderen 

goede bewegwijzering. 

Maar je kunt het ook 

overdrijven, zoals hier 

in het Drentse dorp 

Havelte.
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�ng Groningen opzet, hebben de dorpen in de regio veel profi jt. 

Neem de Tuin & Kunst Tiendaagse Groningen 2011 waar meer 

dan honderd bijzondere tuinen in de provincie het decor van kunst 

en cultuur vormden. Zo organiseerde Openluchtmuseum Het 

Hoogeland in het dorp Warff um een exposi�e van bekende Neder-

landse tuinontwerpers en toonde de Beeldentuin in Hortus Haren 

het werk van Groningse beeldhouwers. Marke�ng Groningen  ze�e 

de Tuin & Kunst Tiendaagse en de dorpen die eraan deel namen op 

allerlei manieren in de markt: via folders, posters, borden langs de 

weg, een website en adverten�es. Tijdens het evenement regelde 

ze blogs, ar�kelen in de pers, bewegwijzering, spandoeken, tasjes 

en uitzendingen op RTV Noord . Dat de Groningse aanpak werkt, 

bleek al uit een evalua�e van de eerste campagne (2005-2007). 

Volgens een scha�ng leverden de 1,5 miljoen euro die opgingen 

aan de tv-spotjes en andere toeris�sche maatregelen Groningen 

(stad en provincie) 83 miljoen euro aan extra inkomsten op. 

T ijdens de drie campagnejaren groeide het verblijfs- en dagtoeris-

me in Groningen veel sneller dan in de rest van het land. 

ERWTENSOEP BIJ HET ONTBIJT

Een dorp dat zich bij toeristen wil profi leren, moet keuzes durven 

maken – marke�ng is de enig toegestane vorm van discrimina�e. 

Welk type bezoeker willen we trekken en met welk thema precies? 

Bovendien is het van belang om op regionale schaal te denken, 

omdat toeristen niet naar een dorp, maar naar een streek op 

v akan�e gaan. Helaas redeneert menig dorp nog vaak als volgt: 

‘Ons dorp hee�  zo veel moois te bieden, alleen weet bijna niemand 

het. Daarom moeten we de mensen vertellen hoe prach�g het hier 

is. Dan komen we op de kaart te staan en stromen de bezoekers 

toe.’ Dat is dorpsmarke�ng die het eigen dorp als het middelpunt 

van de wereld beschouwt. Zo werkt het natuurlijk niet. Bij marke-

�ng moet je niet jezelf centraal stellen, maar de bezoeker. In 

 Giethoorn hee�  de horeca dat goed door. Zo serveert hotel De 

Dames van de Jonge tegenwoordig erwtensoep bij het ontbijt. Dat 

is geen typisch Giethoorns gebruik, maar een tegemoetkoming 

aan de Chinese toeristen: ze vinden het heerlijk om de dag met 

snert te beginnen. •
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Het ves�ngstadje Bourtange is een van de G7, de zeven redenen om Groningen te bezoeken.

Marke�ng is de enig toegestane vorm van discrimina�e: 

welk type bezoeker willen we trekken?
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