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1. Zandvoorts Museum 

 
Het Zandvoorts Museum is sinds 1977 gevestigd aan het Gasthuisplein in het centrum 

van Zandvoort.  Het is 280 vierkante meter groot en heeft naast stijlkamers, een tweetal 

expositiekamers, een museumwinkel en een toegankelijk depot /conferentieruimte en 

een kantoor voor twee mensen. 

Het Zandvoorts Museum is te bezoeken van woensdag tot en met zondag en is 

daarnaast geopend op speciale gelegenheden. Naast het tentoonstellen van de 

geschiedenis van het dorp Zandvoort ziet het Zandvoorts Museum ook een taak als 

platform voor hedendaagse cultuur, cultuureducatie en als etalage van recreatieve 

activiteiten die zich in Zandvoort afspelen.  Er is een museumpodium per kwartaal met 

muziek en of theater en het gebouw kan worden gebruikt als trouwlocatie. 

Het museum zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties in de 

Metropool Regio  Amsterdam. 

In de afgelopen jaren is er een groot netwerk opgebouwd met galeries, culturele 

instellingen en toeristische organisaties. Voorbeelden zijn de kunstenaars van de 

Zandacademie, Circuitpark Zandvoort, enkele grote musea uit Haarlem, Amsterdam en 

Den haag, maar ook maatschappelijke instellingen uit de regio 

Naast de vaste tentoonstelling over het erfgoed houden we al jaren een zestal 

wisselexposities per jaar. Met de verzelfstandiging van het Museum zullen wij verder 

zoeken om ons ambitieuze programma zowel inhoudelijk als in omvang uit te breiden. 

We zijn in 2016 gestart met het gebruik van het Zandvoortse NS station als etalage van 

onze activiteiten. Wij zien dit als een begin van een outreaching museumbeleid. 

Hierbij gaan wij uit van een bezoekers aantal van 10.000 mensen per jaar. Onze ambitie 

is om binnen drie jaar dit aantal op 15.000 of meer te zetten. Uit onderzoek blijkt dat de 

helft van de bezoekers uit de regio komt en dat voor toeristen het vooral een slechtweer 

voorziening is. 

Missie 
Het Zandvoorts Museum beheert  het erfgoed van de gemeente Zandvoort. Zowel in als 

daarbuiten wil ze dat ook tentoonstellen. Daarnaast is het museum een platform van 

oude en hedendaagse kunst en cultuuruitingen en werkt hierin samen met 

onderwijsinstellingen en culturele organisaties in de Metropool Regio Amsterdam. De 

activiteiten van het museum sluiten nadrukkelijk aan op alle toeristische en recreatieve 

uitingen van de gemeente Zandvoort en haar ondernemers. 

Visie 
Het Zandvoorts Museum vertegenwoordigt de identiteit van Zandvoort. Dat doet ze met 

actuele thema’s. Maar ook via cultuureducatie, voorlichting en activiteiten binnen en 

buiten het museum.   

  



Het Zandvoorts Museum heeft de volgende doelstellingen: 

Verbinding, Het Zandvoorts Museum maakt een verbinding met andere erfgoed en 

culturele instellingen in de regio (MRA) 

Educatie, Het Zandvoorts Museum heeft een rol in het onderwijs met educatieve 

programma’s voor de lokale basisscholen en de middelbare scholen in de regio. 

Collectiebeheer, Het Zandvoorts Museum heeft tot doel het exposeren en uitbouwen van 

het gemeentelijk  cultuur historisch archief. Het Zandvoorts Museum beschikt over een 

collectie met objecten, beeldcollectie (meer dan 16.000 beelden), de historische 

bibliotheek en het archief over de geschiedenis van het dorp. 

Promotie activiteiten, Het Zandvoorts Museum werkt actief mee met de promotie van 

Zandvoort met activiteiten binnen en buiten het museum zoals bijvoorbeeld de 

Historische Grand Prix , museumpodium, workshops, lezingen en historische 

wandelingen.  Daarbij werkt ze samen met VVV en toeristische en culturele organisatie 

binnen en buiten de Metropool Regio Amsterdam.  Het beleid van het Zandvoorts 

Museum sluit nauw aan bij het ontwikkelde model van Zandvoorts als een zgn. Pop-up 

gemeente (een gemeente waar veel en snel de zaken elkaar opvolgen). 

Toeristische Visie 

Leidraad voor het team Toerisme en economie is de Toeristische Visie Zandvoort aan 

Zee. When it’s hot, it’s here. Toerisme is de levensader van Zandvoort. Er bestaat 

urgentie om het toerisme van impulsen te voorzien. Hiervoor is belangen overstijgende 

citymarketing nodig.  

De belangrijkste groepen bezoekers (dag- en verblijfstoeristen samen) zijn 

achtereenvolgens Nederlanders, Duitsers en Belgen. Een substantieel aantal van deze 

bezoekers zijn de inwoners van de MRA. Het voordeel van onze ligging ten opzichte van 

Amsterdam met een directe trein- en busverbinding is groot. Amsterdam worstelt met 

een steeds hogere toeristische druk en dat biedt kansen voor Zandvoort. 

Bij een presentatie van Amsterdam marketing bleek uit enquêtes met duizenden 

toeristen dat Zandvoort goed scoort op de treinverbinding, het strand en de natuur, 

maar zeer laag als het om cultuur gaat. Daar liggen dus kansen. 

Economische betekenis (cultuur) toerisme 

Op de website van VVV Zandvoort staan diverse onderzoeken naar wat het toerisme 

betekent voor Zandvoort. Op de website van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme 

en congressen) staan onderzoeken over de impact van het Cultuurtoerisme.  

Jaarlijks bezoeken zo’n 3,5 miljoen Duitsers ons land. Duitsland is daarmee de grootste 

herkomstmarkt voor buitenlandse bezoekers in Nederland. De meeste Duitsers associëren ons land 

met kust, zee, natuur en een mooi landschap. Het Nederlandse culturele aanbod is echter minder 

bekend. Dat terwijl Nederland veel, interessante én hoogwaardige musea en tentoonstellingen 

heeft. Uit onderzoek blijkt dat Duitsers interesse hebben in kunst- en cultuurbezoek naar 



Nederland. Dat biedt kansen, zeker ook omdat het een doelgroep betreft die bovengemiddeld veel 

geld uitgeeft aan een korte stedentrip naar Nederland. De Nederlandse musea profiteren hier 

echter nog onvoldoende van. Vandaar dat NBTC Holland Marketing, samen met Rijksmuseum, Van 

Gogh Museum, Gemeentemuseum, Escher in Het Paleis en Amsterdam Marketing nu een uniek 

kunst- en cultuuroffensief in Duitsland start. 

Unieke samenwerking 

Het is voor het eerst dat deze partijen de handen ineen slaan om het kunst- en cultuurimago van 
Nederland in Duitsland te versterken en te verbeteren. Het overkoepelende thema dat centraal 
staat en steeds weer nieuwe invulling krijgt is: ‘Kunst Holland’. 
Anouk Susan, countrymanager NBTC Duitsland: “Deze samenwerking is uniek, in Nederland én in 
de Europese kunstsector. Gezamenlijk zetten we Holland als kunst- en cultuurbestemming in de 
etalage, met als doel meer Duitse bezoekers te verleiden tot een bezoek aan Nederland én de 
Nederlandse musea. Door middel van verschillende evenementen brengen we opinieleiders uit de 
Duitse politiek, bedrijfsleven en cultuur op de hoogte van het initiatief 'Kunst Holland’. Daarnaast 
organiseren we persreizen voor Duitse kunst-, cultuur- en lifestylemedia om het hoogwaardige 
Nederlandse kunstaanbod onder de aandacht te brengen. En uiteraard richten we ons op  de Duitse 
consument via Facebook en de website. De campagne duurt –vooralsnog- drie jaar en ik nodig 
geïnteresseerde partijen graag uit om zich aan te sluiten bij dit mooie kunstoffensief.” 

 

Doordat de lijnen kort zijn met het team Toerisme en Economie gebeurt het dat de 

Zandacademie, het EK Zandsculpturen samenwerkt met Kunst Holland voor het 

vervaardigen van een extra zandsculptuur. Dit zijn de kansen voor het museum. De 

deelnemers van Kunst Holland zijn ingezet als jury van het EK Zandsculpturen, mevrouw 

Susan, directeur van NBTC Duitsland verrichte in 2016 de opening in het Zandvoorts 

Museum. 

Op deze manier wordt het (cultuur)toerisme op een hoger plan gebracht en dat is niet 

alleen goed voor het museum maar voor heel Zandvoort. 

 Ode aan Zandvoort  



Wat doen we aan promotie: 

Nieuwe expositie/Museumpodium en andere activiteiten: 

Jaarkalender 

website museum 

Facebook Zandvoorts Musuem 

posters A 3  

Posters A0 formaat diverse prominente locaties In Zandvoort 

eventueel flyers 

persberichten naar persbestand (mail) 

vermelding gratis sites 

Radio 

 

Gratis sites: 

Dichtbij.nl regio Haarlem 

Dagjeweg.nl 

Museumtijdschrift.nl 

nieuws@museumactueel.nl'  

Uitzinnig.nl 

Dagjeuit.nl 

Dagjeuitstapje.nl 

Uit in Noord-Holland.nl 

www.tentoonstellingeninzandvoort.nl 

VVV Zandvoort site 

www.heemsteder.nl 

dekleineladder.nl 

eropuitineigenland.nl 

Oneindig Noord-Holland 

 

Vermelding internet Zandvoorts Museum 

Archief Koninklijke Bibliotheek 

Museumtijdschrift.nl 

Museumkaart.nl 

HistorischeGrandPrix.nl 

Museumzoeken.nl 

Museumgids.nl 

ANWB.nl 

Museumgidsnederland.nl 

Kunstinzicht.nl 

Museumkwartier.nl 

  



Samenwerkingen in Zandvoort: 

Scholen Zandvoort voor Kinderkunstlijn en Erfgoedleerlijn 

Ondernemers Zandvoort 

VVV Zandvoort, gezamenlijke publicaties, promotie expo’s, kids adventure week 

Jutters Museum 

Bibliotheek Zandvoort 

Hotels – hotelvoucher 

Centerparcs – vermelding activiteiten kalender 

Circuit Zandvoort 

Zandvoort App en Beach Promotion 

Culturele verenigingen; oa Genootschap Oud Zandvoort en De Wurf 

VVV medewerkers pas 

Pluspunt Zandvoort 

 

Samenwerkingen buiten Zandvoort: 

Amsterdam Marketing; vermelding app en gids met expositie, netwerkbijeenkomsten 

Museum Vereniging 

Rabobank Kids week,  

Museumregister, netwerkbijeenkomsten 

Anne Frank Stichting 

Rijksstudio 

Hermitage 

Escher in het paleis 

Amsterdam Museum 

Rembrandthuis 

Zandacademie 

KMG events 

ABC Architectuur Centrum 

Haarlem Museum 

 

Evenemenenten: 

EK Zandsculpturen 

Zandvoort Circuit Run en de 30 van Zandvoort 

Art Walk 

50+ weekend 

Historic Grand Prix Parade met classic racecars voor het museum en avondopenstelling 

Kofferbakmarkt 

Open monumentendagen 

Vossenjacht van Rekreade 

Pride@thebeach met fototentoonstelling  



Advertenties/Offline promotie: 

Amsterdam Journal 

Uitkrant Haarlem – advertentie 

ADRS – advertentie Bourgondisch Wandelen 

Haarlem XL – Social Media en uitagenda Advertentie 

Haarlems Dagblad – persberichten en redactionele stukken 

Evenementen- en Zomerkrant Zandvoort 

Strand Nederland Magazine 

Uitwaaier  

Vermelding fotoexpositie.nl 

NOS  item journaal  

RTV Noord Holland (diverse keren radio en tv interview) 

In Holland promotiefilmpje 

Hart van Nederland 

Pow News (Historic Grand Prix) 

Ode aan Zandvoort (bewaarexemplaar voor heel Zandvoort) 

 

Voor de thematentoonstelling maken de (gast)conservatoren reclame/redactionele 

artikelen voor de vakbladen voor glas, keramiek, abstracte kunst, cartoons, realisme, 

fotografie, maar ook de vele automobiel/racesport verenigingen zoals de HARC 

(Historische Auto Race Club, Lotus Nederland, BMW Duitsland en - Nederland) 

 

(Haarlems Dagblad januari 2017)  



Het publiek van het Zandvoorts Museum 

Het Zandvoorts Museum zet in op een breed publiek. Het telt meer senioren dan 

jongeren. Dit komt door de laagdrempeligheid. Het museum is ongedwongen en 

gastvrij. Het publiek voelt zich thuis en wordt vaak verwend met een kopje thee en een 

praatje. 

Het publiek is deels afkomstig uit de directe omgeving en deels als toerist van de 

badplaats.  

 

Uitdaging 

Meer naamsbekendheid genereren voor het museum op regionaal en landelijk gebied en 

het bezoekersaantal verhogen dmv. gerichte promotie naar de diverse (sub)doelgroepen 

van het museum.  

  
Doelgroep 

Onderwijs  leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

   groepen uit het basisonderwijs 

Regio bewoners 50 plussers 

   Jonge gezinnen 

Toeristen  Cultureel actieve, gemotiveerde toeristen 

 

Doordat educatie een kerntaak is wordt stevig ingezet op de jeugd. Het erfgoedleerlijn 

programma loopt goed. De ambitie is om uit te bouwen naar kinderen uit de hele regio 

alsmede de kinderen die Center Parcs (jaarrond) bezoeken. 

 

Aandachtspunten: 

Is de vaste collectie uniek genoeg 

Is er inhoudelijke verbinding met de regio 

De ligging van het Zandvoorts Museum en de bewegwijzering 

De geschiktheid voor kinderen met meer hoogwaardige activiteiten 

Meer inzet promotie als slecht weer voorziening 

Meer inzet richting de kleinere hotels en arrangementen 

    

Marktonderzoek 

In het najaar van 2016 is het laatste onderzoek geweest. Het was een vragenlijst op de 

balie.  

Enquete / onderzoek bezoekers museum   

Hoe heeft u over het museum gehoord?  

Facebook, website museum, internet, krant, magazine, radio, poster, flyer 

Heeft u het museum al eens eerder bezocht of is dit uw eerste bezoek? 

Waarvoor bezoekt u het museum? informatief/educatief, wisseltentoonstellingen  

Waar komt u vandaan? Lokaal, regio, landelijk, buitenland 

Met hoeveel personen is de bezoeker gekomen? 

In welke leeftijdscategorie valt de bezoeker? 

 



Globaal kunnen we zeggen dat: 

meeste bezoekers in de leeftijd vanaf 50 jaar 

Vraag: hoe heeft u van ons museum gehoord? 

- We liepen toevallig langs 

- Via de website 

- Het NS Station in Zandvoort 

- We ontvingen een folder met het jaarprogramma 

- We lazen het in de krant/facebook 

- We hoorden het van de hotelreceptie 

 

Vraag: Komt u hier voor de eerste keer of vaker: lokaal en regionaal, meer 

herhaalbezoek ivm wisseltentoonstellingen. Toeristen houden het bij een keer 

 

Veel gehoorde opmerking: ik wist niet dat Zandvoort een museum had. Wat een 

prachtig intiem museum. Het staat nergens aangegeven! 

 

 

 
  



Interne communicatie 

Het museumteam (40 vrijwilligers) wordt regelmatig via de mail op de hoogte gebracht 

van alle relevante zaken die met het museum te maken heeft. Zoals de 

verzelfstandiging, het bestuur, de bedrijfsvoering, de museumnorm, de Ethische code 

van musea enz. 

Veelal gebeurt dit via de Museum Nieuwsbrief (per mail) 

Ook wordt er gecommuniceerd via klein en groot werkoverleg,  

 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat de inzet van de vrijwilligers van het 

Zandvoorts Museum van het grootste belang is en zeer gewaardeerd wordt. 

Zonder deze inzet is het onmogelijk het museum open te houden: Publieksbegeleiding, 

de erfgoedleerlijn, het museumpodium, de op- en afbouw van tentoonstellingen, 

onderhoudswerkzaamheden, maar ook de Adlib groep voor het veilig in kaart brengen 

van de collectie. 

Aan het Zandvoorts Museum (teamleden) wordt regelmatig gevraagd om mee te doen 

en te denken in grote projecten, zoals het inrichten van de gemeente stand (jaarmarkt) 

voor het College en het inrichten van een fototentoonstelling in de gemeente Haarlem 

(transitie ambtelijke organisatie) 

In de communicatie ligt ook het uitspreken van waardering naar elkaar, het samen 

verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan van ons museum en de samenwerking en 

gastvrijheid naar buiten toe.  



Museumwinkel 

Het publiek komt via de museumwinkel binnen. Daar staat de balie en daar wordt de 

museumjaarkaart gescand of het entree betaald. 

Deze ruimte is een afspiegeling van het karakter van het museum. Een opstelling van de 

historische Boulevard (Door de Bomschuitenbouwclub gemaakt) enkele bomschuiten en 

een mix van hedendaagse museumgeschenken. 

Er wordt betaalbare kunst te koop aangeboden (vaak in consignatie), meestal in lijn met 

de thematentoonstellingen. Er zijn museale gadgets die centraal ingekocht worden 

(museumgeschenken) maar ook maatwerk.  

We willen dit uitbouwen (klanten vragen hierom) naar specifiek Zandvoortse museale 

artikelen. Kopjes, magneten, kaarten enz. 

Het Buitenbeeldrouteboekje (vanaf juli te koop) is een goed voorbeeld om de 

Zandvoortse cultuur verder te promoten. Een jaarrond attractie met een wandeling door 

heel Zandvoort langs de sculpturen van oa. Kees Verkade, Marlène Sjerps en Kitty 

Warnawa. VVV Zandvoort en Bruna hebben aangeboden dit boekje ook te willen 

verkopen zonder hoge winstmarge. 

  



 

 

 



Conclusie: 

Het Zandvoorts Museum is een gastvrij museum. Met een mix van cultuur historische 

objecten en schilderijen en hedendaagse spraakmakende wisseltentoonstellingen. 

Doordat het museum te maken heeft met een aantal beperkingen op het gebied van 

beveiliging kunnen er geen dure bruiklenen (bijvoorbeeld Rijksmuseum) geplaatst 

worden. 

Desondanks heeft het museum zich bewezen als een laagdrempelig museum, een oase 

van cultuur midden in het dorp en de maatschappij. 

Er is sprake van een bevlogen museumteam, zonder hun is het onmogelijk het museum 

uit te dragen zoals nu gebeurt. 

Er is ook sprake van een collectief trots zijn op het museum vanuit het team, het 

bestuur (in oprichting), de inwoners van Zandvoort en alle kansen die er nog liggen. 

 

Algemene aanbevelingen:  

Uitbouw activiteiten- en educatieprogramma voor het jongere publiek 

Betere bewegwijzering (aanvragen bij gemeente). 

Meer inzet bij de hotels in Zandvoort als ambassadeurs voor het museum. 

Flyers en flyeracties bij het NS station. 

Externe nieuwsbrief voor de bezoekers en de vrienden van het museum. 

Posters als blikvangers in de regio. 

Meer spraakmakende tentoonstellingen en bekende personen voor openingen. 

Meer promotie via VVV. 

Meer promotie via social media: Instagram en Pinterest. 

Een nog betere museum website, internationaal toegankelijk. 

Gezamenlijke promotie activiteiten met ondernemers/partners met zelfde doelgroep. 
Opnieuw bezoekersonderzoek en analyse in de zomer 2018. 



 


