
RECREATIE GROEIT 
IN KAAG EN BRAASSEM
ONDERNEMEN IN EEN OER-HOLLANDSE 
RECREATIEGEMEENTE VOL MOGELIJKHEDEN 



Dit bidbook is geschreven voor ambitieuze recreatieondernemers die op 
zoek zijn naar een warm ondernemersklimaat met toplocaties, gastvrije 
ondernemers en een hulpvaardige gemeente.

“Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?”
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“Komt u aan boord?”



VOORWOORD

Onderneem in Kaag en Braassem
De polders en poelen rondom ‘de Kaag’ en ‘de Braassem’. Een uniek gebied met een grote diversiteit aan oer-
Hollandse vergezichten, producten en activiteiten. Vormgegeven door hardwerkende en gastvrije mensen. Via 
vele water- en landwegen ontsloten met de grote steden. Nergens op de wereld komen onze Hollandse iconen 
zó tot leven als hier. Dat willen wij meer gasten laten beleven. Die ambitie vraagt om een groter aanbod aan 
aantrekkelijke en originele verblijfsmogelijkheden. Daarom bieden wij u  graag alle ruimte om als ondernemer 
uw vleugels uit te slaan. Door samen te investeren in de groei en promotie van verblijfsrecreatie in ons gebied, 
bieden we onze gast straks een onvergetelijke ervaring. Doet u mee? 

Burgemeester

K.M. van der Velde – Menting

Boodschap bij dit bidbook
Wilt u investeren in een bijzondere overnachtingsformule of een andere vorm van verblijfsrecreatie? Zoekt u 
een kansrijke locatie, een behulpzame gemeente en een actief ondernemersnetwerk? Zet dan koers naar Kaag 
en Braassem. In dit boek neemt onze gast u mee op reis door ons gebied. Daarna stellen wij onszelf aan u voor. 
Wij hebben u als ondernemer veel te bieden. Laat u inspireren! 



“Ga mee op reis”



BELEEF HET VERHAAL 
VAN EEN OER-HOLLANDS GEBIED

Wat bieden wij onze gast
Nergens kom je zo dicht bij onze Hollandse iconen als in onze polders en de aangrenzende steden. 
De trotse mensen hier, geven er met tal van originele activiteiten vorm aan en vertellen graag hun 
verhaal. Zo wordt onze gast één met ons gebied waar hij meer wil ontdekken, als in een avontuur. 
En dát gaat verder dan alleen genieten van een mooie omgeving. Ga mee op reis met onze gast en 
beleef het verhaal van Kaag en Braassem.



a: Ontmoet onze gast

“Leuk je te ontmoeten! Wij zijn jullie gasten. We halen 
graag alles uit het leven! We zijn sociaal en actief en 
ontdekken graag nieuwe dingen. De meesten van ons 
hebben opgroeiende en/of uitwonende kinderen. We 
maken graag tijd en geld vrij om er regelmatig een 
paar dagen tussenuit te gaan. Een uitstapje geeft ons 
de gelegenheid om even te ontspannen en 
ontsnappen aan de waan van alledag. Als we eropuit 
willen, zoeken we lichte vormen van activiteit en een 
stukje cultuurbeleving. Voor onze bestemming 
oriënteren wij ons via ervaringen en suggesties op het 
web of andere gespecialiseerde media. Ook zoeken wij 
graag bevestiging bij familie en vrienden. We willen 
ons programma lekker zelf kunnen indelen en 
ontvangen daar graag suggesties voor. We zoeken 
altijd naar het oorspronkelijke, niet het gemaakte. We 
willen Holland beleven in z’n meest pure vorm. En 
kiezen voor originele overnachtingsformules, 
activiteiten en producten die ons kennis laten maken 
met de streek. We laten ons er graag op 
spraakmakende wijze over vertellen door de lokale 
mensen. Eenmaal thuis delen we graag openhartig 
onze ervaring met anderen.”

“Mogen wij ons even voorstellen?”



b: De ervaring van onze gast 
in Kaag en Braassem

“Wat dit gebied anders maakt dan andere Hollandse 
plattelandsgebieden is onherroepelijk het water. Overal 
ervaar je het niveauverschil met de hoger gelegen 
zeespiegel en lager gelegen polders. Het water maakte de 
teelt en handel van bloemen, groenten en vee mogelijk. 
Nergens vind je zo’n divers en afwisselend aanbod aan 
typisch Hollandse producten als hier. Soms in pure vorm, 
soms verwerkt in een creatief en aantrekkelijk eindproduct. 
Het water zorgde niet alleen voor bevloeiing van de 
vruchtbare akkers. De afwateringskanalen in het meest 
molenrijke gebied van de wereld, vormden ideale 
handelsroutes met steden als Leiden en Amsterdam. 
Dankzij een goede verbinding met de stadse wateren zijn 
de Kagerplassen en het Braassemermeer, zowel een 
prachtige bestemming als een ideaal vertrekpunt voor een 
verrassend en afwisselend Hollands recreatieprogramma. 
Alles wat de mensen hier doen, vertellen en vieren heeft 
een rijke cultuurhistorie die heeft bijgedragen aan de groei 
van Nederland als agrarisch handelsland. Als je in korte 
tijd, veel wilt beleven van het ‘echte’ Nederland, dan moet 
je rondom ‘de Kaag’ en ‘de Braassem’ zijn.”

“Hier vonden we een verrassend 
en afwisselend programma”



Het molenrijkste gebied ter wereld 
Maal samen met de molenaar de 
polders droog.

Onze kerkendorpen 
Van oudsher leven hier veel christelijke 
religies naast elkaar. Beleef het in de talrijke 
monumentale kerken.

De meeste zelfkazende boeren 
Van Goudse tot Leidse kaas. Kom 
proeven bij de boer of bezoek het 
pittoreske kaasmuseum op Kaag.

Verrassend lekkere gerechten
Met groenten van onze eigen akkers.

Zeilwedstrijd, De Easterregatta
Eén van de grootste internationale 
wedstrijden voor de optimistklasse.

Zelf de sluis schutten 
Ontdek de seizoensteelten op de 
veenakkers van Roelofarendveen.

Onze drooggelegde meren en 
afgeveende polders 
Droge voeten, tot ver onder de 
waterspiegel. Vruchtbare bodem 
voor bijzondere verhalen.

Foto: Rene van der Kaaden

c:

24 uur 
rondom 
Kaag en 
Braassem



Het meest veelzijdige horeca-aanbod 
van het Groene Hart
Van culinair tot typisch lokaal, onze 
menukaart heeft voor elke mond iets 
lekkers. 

Uitzonderlijk bereikbaar 
Centraal gelegen  in een smeltkroes van 
wegen. Amsterdam, Leiden, kust en 
bollenstreek op 25 minuten afstand.

De Poldertocht 
Ontdek de polders via de unieke,  
eenmalige routes van dit 
wandelevenement.

Lekker aan het water 
Op de Hemmen, aan de Kleipoel of een van 
de vele picknickplaatsen.

Gemak en vermaak op het water 
Van boodschappen doen tot lekker uit 
eten. Alles is met de boot bereikbaar. 

De meeste tulpen van Nederland 
Ontdek ze via de prachtige 
Tulpenroute. Stap uit bij één van de 
vele tulpenkwekers.

Overnachten op het platteland
Gastvrij overnachten bij de boer. En ‘s 
morgens zelf de koeien melken.

Pak je Amsterdam

Leiden

Schiphol



De vele streekproducten
Verkrijgbaar in de stalletjes langs de 
weg of op de jaarlijkse markt tijdens de 
VEBO Veekeuring in Rijpwetering.

van je 
leven !De kadeconcerten 

Als hoogtepunten in een breed 
cultureel programma, ‘Feesten op de 
Kades’.

Leer zeilen, veel plezier! 
Ga op zeilkamp en maak vrienden bij 
één van de vele zeilscholen rondom ‘de 
Kaag, de Braassem, en de Wijde Aa’.

Het Braassemermeer
Geliefd als wedstrijdwater. Beleef de 
Westlander hardzeilerij, wedstrijd met 
karakteristieke schuiten.

Eiland Kaag, veelzijdig dorpseiland 
Artiesten van verre trekken naar het  
jaarlijkse Kaags Muziekfestival. 

De kronkelende boerensloten
Ontdek de oude polders langs de 
oorspronkelijke veenstromen.

Kleine verborgen watergeheimen 
Ontdek ze per kano of sup-board. 
Neem een van de vaarroutes.



DE GROEI ZIT ERIN
Hoe ontwikkelen we onze sector

a: Investeren in groei doen we samen
Als gemeente, ondernemersnetwerk en marketingorganisatie werken wij samen aan 
de groei van onze recreatiesector. Samen onderzochten we onze groeikansen in de 
markt en stelden we ons groeiplan op. Lokaal en regionaal werken we actief aan de 
bekendheid en het imago van ons gebied. Daarnaast stimuleren en verbinden we ook 
lokale ideeën en initiatieven. Zo benutten we de lokale creativiteit en ontwikkelt zich 
een onderscheidend en eigenzinnig aanbod. Sluit u aan en profiteer van ons 
aantrekkelijke ondernemersklimaat en een gastvrij recreatiegebied. Hiermee bieden 
wij dé basis voor een gezonde onderneming.

b: Ruimte voor meer verblijfsrecreatie
Wie het naar zijn zin heeft wil blijven. Voor die gasten willen we niet alleen meer 
maar ook originele vormen van overnachting bieden. We hebben onder andere 
ruimte voor een flinke groei van overnachtingsmogelijkheden. Hierbij zijn 
verschillende schaalgroottes bespreekbaar. We richten ons voornamelijk op die 
formules die bijdragen aan plattelandsbeleving en groei van lokale economie. Kennis 
over onze bezoekers en interviews met ondernemers en met brancheorganisaties 
leidden tot een keuze van de hierna volgende marktsegmenten en 
overnachtingsformules.

Beleef het 
verhaal  

Volksvermaak
Zoals de hedendaagse ‘Veense kermis’.  
Met oorsprong in de oogstdankfeesten 
en Oranjefeesten van vroeger.

Jachtbouw met wereldfaam 
De grootste en meest luxe jachten. 
Gebouwd in de imposante werf van 
Feadship, landmark voor Kaag.

Het Veenweidegebied 
Oorspronkelijk landschap met 
poelen van voor de ontginning. 
Decor voor onze Henk Angenent
classic en Molentocht. 



c: Op welk type gasten richten wij ons

Nationale en internationale bezoekers die graag 
overnachten en recreëren in een plattelandsomgeving. 
Ons programma bestaat uit het bieden van conceptuele 
overnachtingsvormen en een gevarieerd dagprogramma die 
de plattelandsbeleving versterken. 

Bezoekers die willen overnachten in het overloopgebied 
van de omliggende steden Amsterdam en Leiden. 
Deze groep is georiënteerd op dagbesteding in de vorm van 
toeristische attracties en cultuurtrips in het stedelijk gebied. 
Ons programma richt zich voornamelijk op het bieden van 
overnachtingsmogelijkheden en enkele toeristische 
attracties.

(Secundair) De zakelijke gast die in een Randstedelijk 
gebied zoekt naar een rustige en soms betaalbare vorm van 
overnachting.

“Dat wordt een mooie nacht 
en lekker wakker worden”



d: Gezonde groei vraagt om bijzondere formules

Van een gezonde groei is sprake, wanneer de overnachtingsvorm en het 
aanbod in het gebied elkaar versterken. Dit draagt bij aan een onderscheidende 
gebiedsbeleving van onze gast en aan de groei van omzet en werkgelegenheid 
voor u en uw collega-ondernemers.

Wij bieden ruimte aan formules…  
• met een onderscheidende, conceptuele vorm van overnachting of 

dagrecreatie; 

• die het landschappelijke karakter van ons gebied creatief en onderscheidend 
versterken;

• die een compleet programma bieden, bestaande uit een combinatie van 
dagactiviteiten en consumptie van lokale producten; 

…van ondernemers…
• die samenwerking zoeken met lokale aanbieders van activiteiten en 

producten uit de recreatiesector en andere sectoren;

• die mee-investeren in de ontwikkeling en de promotie en recreatieve 
voorzieningen in de openbare ruimte;

• die meewerken aan onderzoek.

e: Doelstellingen in vormen en schaalgrootte

We willen ruimte bieden aan de groei van verschillende vormen van 
overnachting. Daarbij zijn meerdere schaalgroottes bespreekbaar.

Groeidoelstelling in aantal bedden per vorm
Overnachten op het water: 70 Plattelandspark: 200

Hotel: 70 Kampeerfaciliteiten: 100

B&B/logies/Airbnb: 95 Camperfaciliteiten: 80

Trekkershutten: 40 Groepsaccommodaties: 60



“Meer bezoekers, dat is ons doel”
John Willemsen

“We maken ons sterk voor recreatie”
Yvonne Peters

“Ik vertel u over de mogelijkheden”
Mark Bosman

“Omschrijf ons als creatieve doeners”
Bart van Rijn



WE BIEDEN U ALS ONDERNEMERS 
ALLE RUIMTE
De mensen achter ons ondernemersklimaat
a: Recreatie is speerpunt 
van ons beleid. 

“We maken ons sterk voor de groei 
van recreatie. Het staat hoog op onze 
agenda. De gemeente heeft extra 
budget vrij gemaakt om initiatieven 
te stimuleren en aanbod te 
promoten. Naast ons lokale 
programma nemen we deel aan 
regionale samenwerkingsverbanden 
die leiden tot waardevolle projecten 
die we samen met ondernemers 
kunnen realiseren. Ik maak graag tijd 
voor een goed gesprek met u”. 

Yvonne Peters
Wethouder recreatie

b: Wij helpen u, hoogst 
persoonlijk

“Heeft u plannen? Wij staan te allen 
tijde open voor uw vraag en initiatief. 
Als  bedrijvencontactfunctionaris ben 
ik uw eerste aanspreekpunt. Ik vertel 
u over de mogelijkheden die u heeft in 
onze gemeente. Daarbij geef ik u een 
helder beeld van de stappen die we 
samen nemen. Ik doe er alles aan om 
de procedure voor uw vergunning 
en/of bestemmingsplan zo efficiënt 
en plezierig mogelijk te laten 
verlopen. Heeft u tijdens het traject 
vragen, dan sta ik voor u klaar.” 

Mark Bosman
Relatiebeheerder bedrijfsleven

c: Een actief en veelzijdig 
ondernemersnetwerk

“Ons netwerk telt meer dan 120 
ondernemers die actief werken aan 
het recreatieaanbod. Omschrijf ons 
als creatieve doeners, die in allerlei 
samenwerkingsvormen steeds weer 
nieuwe activiteiten ontplooien voor 
de recreant. U kunt altijd een beroep 
doen op onze kennis van de sector en 
het gebied. We zijn ook goede 
belangenbehartigers die vaak actief 
zijn op verschillende platformen. 
Bovenal zijn wij nieuwsgierig naar 
wat wij voor elkaar en dus ook voor u 
kunnen betekenen.”  

Bart van Rijn 
Ondernemer Park Wijde Aa

d: De marketingorganisatie 
verbindt en promoot 

“Meer bezoekers naar Kaag en 
Braassem, dat is ons belangrijkste 
doel. In samenwerking met 
gemeente, ondernemers en 
vrijwilligers verzorgen wij de 
marketing van ons gebied. Ons 
andere doel is om u en uw collega-
ondernemers te helpen bij het 
gezamenlijk ontwikkelen van nieuw 
aanbod voor de recreant. En wilt u 
persoonlijke plannen en ideeën eens 
met een marketeer bespreken? Dan 
zijn wij graag uw sparringpartner.” 

John Willemsen 
Voorzitter Kaag en Braassem 
Promotie



“Alstublieft, de sleutel”



WILT U ONDERNEMEN 
IN KAAG EN BRAASSEM ?
De stappen die we samen zetten

Zoekt u een aantrekkelijk gebied om te investeren in verblijfsrecreatie? Dan gaan we graag met u in 
gesprek. Tijdens dit verkennende gesprek luisteren wij vooral naar uw plannen en wensen.
Aansluitend kijken we samen naar de mogelijkheden voor passende locaties, partners, procedures en 
wenselijke vervolgstappen. Daarbij houden wij er graag de vaart in.

Bel of e-mail ons gerust:
Gemeente Kaag en Braassem: Mark Bosman, 071-3327272, info@kaagenbraassem.nl

Kaag en Braassem Promotie: Arjan Bakker, 06-30068457, marketing@kaagenbraassempromotie.nl



MEER INFORMATIEEN CONTACT
a: Contactgegevens

Gemeente Kaag en Braassem: 
Mark Bosman, 071-3327272 
info@kaagenbraassem.nl, 
www.kaagenbraassem.nl

Kaag en Braassem Promotie: 
Arjan Bakker, 06-30068457 
marketing@kaagenbraassempromotie.nl, 
www.kaagenbraassempromotie.nl

b. Bronvermelding

Het meerjaren groeiperspectief en interviews met lokale ondernemers , 
ondernemersverenigingen, gemeente en brancheorganisaties vormden de bronnen 
waarop het plan en bidbook zijn gebaseerd. De opsteller van dit document heeft het 
gebruiksrecht van fotomateriaal zo goed mogelijk onderzocht en is niet aansprakelijk 
voor onvolkomenheden. Bij melding van onrechtmatig gebruik zal desbetreffend 
fotomateriaal worden vervangen.

“Melk en suiker?”


