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Leeuwarden kan
volgend jaar reke-
nen op vijftien tot
twintig extra con-
gressen.
Organisatoren ha-
ken aan bij Leeu-
warden-Fryslân
Culturele Hoofd-
stad 2018, zegt Jant
van Dijk van Con-
gres Bureau Fries-
land. Al weten ze
niet wat ze mogen
verwachten.
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D e congressen zullen lei-
den tot ongeveer 15.000
extra overnachtingen,
schat Van Dijk. Haar Con-

gres Bureau in Mantgum heeft voor
2018 al een groot aantal kamers in
Leeuwarder hotels geblokt. De ka-
merprijzen zullen door de grotere
toeloopmet ongeveer een tientje per
overnachting stijgen, voorziet ze.

Omwat voor congressen gaat het?Omwat voor congressen gaat het?
,,Demeeste zijnmeerdaags. Dat is de
truc: wil je verdienen, danmoet je de
mensen verleiden om te overnach-
ten. Ruim de helft van de geplande
congressen trektmeer dan 500men-
senenook ruimdehelft heeft een in-
ternationaal karakter.’’

Wat zijn de onderwerpen?Wat zijn de onderwerpen?
,,We krijgen kunst- en cultuurcon-
gressen zoalsDeSalonen ISPA. Er ko-
men tweemediacongressen: Circom
van regionale tv-zenders in Europa
en een bijeenkomst van de interna-
tionale club van agrarische journalis-
ten. Verder het WTC Congres, een
medisch congres, de trilaterale Wad-
denzee Regeringsconferentie, voor-
ennajaarsconferentie over ruimtelij-
ke ontwikkeling, het Fryske Akade-
my Kongres, en de onderwijsconfe-
rentie NIOC. Het Wetsuscongres
wordt opgewaardeerd tot European
Watertech Week. Aanpalend zijn er
andere initiatieven, zoals een ambte-
narenvoetbaltoernooi voor 600
man, de Europese kookwedstrijd
AETH met 800 studenten en het NK
en WK Dammen.’’

Toch niet allemaal vanwege 2018?Toch niet allemaal vanwege 2018?
,,Je kunt zeggen dat Culturele Hoofd-
stad steeds de doorslag geeft. Voor
het internationaleWTCCongres is ja-
rengelobbyd. Europawas in2018aan
de beurt. Binnen Europa had Leeu-
wardenhet sterksteverhaal vanwege
Culturele Hoofdstad. Er komen 450
WTC-mensen.

Veel congressen worden jaarlijks
in een andere stad gehouden. Daar
jagenweop, die zijn inprincipekans-

rijk. Ik heb bijvoorbeeld directeur Jan
Koster van Omrop Fryslân aange-
moedigd om achter de Circom aan te
gaan. Dat is gelukt: weer twee dagen
met 250 man. Zo hebben meer men-
sen hun best gedaan. Er hoefde maar
één enthousiaste ambtenaar op het
idee te komen om Leeuwarden naar
voren te schuiven voor het jaarlijkse
voetbaltoernooi. Ik help met het ma-
ken van bidbooken en het zoeken
naar geschikte accommodaties.’’

Wat verwachten ze hier dan aan te
treffen?
,,Daar zit een beetjemijn zorg.Wewe-,,Daar zit een beetjemijn zorg.Wewe-
ten eigenlijk niet wat we verkopen.
Omdát Leeuwarden culturele hoofd-
stad is, zalhetwelwatzijn,denkenwe.
Maar voelen congresgasten dat zij in

‘Als het straks
tegenvalt, hebben
we een legacy van
Jan Doedel’

een bruisende Culturele Hoofdstad
zijn op hetmoment dat ze uit de con-
greslocatie stappen? Is alles versierd?
Wat is er te doen? We weten er nog
niet veel van.Datvind ikwel eenbeet-
je benauwend. Als het straks tegen-
valt, hebben we een legacy van Jan
Doedel.’’

Heeft Leeuwarden voldoende con-
gresruimte van niveau?
,,Hetwordtsteedsbeter.DeHarmonie,,Hetwordtsteedsbeter.DeHarmonie
is prima. De nieuwe Pathé-bioscoop
pal naast de Harmonie krijgt een zaal
voor 800 man. Dat is natuurlijk een
mooie uitwijk. Stenden krijgt een
nieuwe zaal voor 500 man. We heb-
ben de Kanselarij, Neushoorn. En het
WTC-hotel gaat verbouwen nu de on-
derste drie verdiepingen ook van

Westcord zijn. Het is nu te afstande-
lijk, het gaat huiselijker worden.’’

Zijn er genoeg bedden?
,,Leeuwarden heeft ongeveer 700 ho-,,Leeuwarden heeft ongeveer 700 ho-
telbedden, het nieuwe Van der Valk
meegerekend. Mijn inschatting is dat
de congressen het programma van
Culturele Hoofdstad niet in de weg
hoevenzitten.Congressenzijnmeest-
al doordeweeks, festivals en evene-
menten in de weekeinden. Als het
goed is, loopt hetmooi in elkaar over.
En anders is er uitwijk mogelijk naar
slaapschepen, bed & breakfasts, cam-
perplaatsen, etc.’’

De hotels en restaurants hadden
meer profijt kunnen trekken als de
touroperators het 2018-programma
hadden gekend.hadden gekend.
,,Klopt. Van de touroperator-markt
hoeven we helaas niks meer te ver-
wachten. Touroperators werken ver
vooruit met gidsen. Ze hebben Leeu-
warden 2018 niet kunnen opnemen
omdat het programma niet gedeeld
is. Dat gebeurt pas op 5 oktober. Met
die keuze heeft de organisatie het be-
drijfsleven kansen ontnomen om te
verdienen. Ik hoop dat de nieuwe di-
recteur meer van het delen is.’’

Als de congressen reizende circussen
zijn, trekken ze ookweer door.Wat is
de winst voor 2019?de winst voor 2019?
,,De focus in Friesland ligt op leisure
(vrijetijdsbesteding, red.), terwijl er in
de zakelijke markt veel meer geld te
verdienen is. De winst moet zijn dat
we laten zien dat we een factor zijn in
de congresmarkt.Wekunnenhet aan,
hebben de kennis en de mensen die
ervoor zorgen dat de gasten het goed
hebben en tevreden zijn. Daar kun-
nen we op doorbouwen. In deze
markt gaan miljoenen om. Het is se-
rieuze business. ’’

Waar heeft u uw zinnen op gezet?Waar heeft u uw zinnen op gezet?
,,Op veel nationale en internationale
congressen na 2018. Het eerste grote
Dairy Congres voor 2020 is al binnen.
Ik wil ook graag het WK Frisbee bin-
nenhalen. Frisbeeën is een hele grote
sport. HetWK trekt 3000man. En Ro-
ze Zaterdag. Dit jaar is het in Den
Bosch, wij zijn in de race voor 2019.’’

Miljoenenbusiness
Zakelijke reizigers zijn in financieel
opzicht interessanter dan recreatieve
gasten, vooral doordat ze duurdere
hotels boeken. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek gaf de gemid-
delde buitenlandse zakenreiziger in
2015 1035 euro per trip uit, terwijl de
doorsnee vakantieganger 600 euro
spendeerde. Een op de vijf zakenreizi-
gers maakt een toeristisch uitstapje,
zoals een museumbezoek of excursie.
Friesland telde vorig jaar volgens het
CBS 450.000 zakelijke overnachtingen
(inclusief die van congresgangers). Met
15.000 extra overnachtingen zouden
de extra congressen volgend jaar goed
zijn voor ongeveer 3,3 procent van het
totaal.
De zakelijke reismarkt in Nederland is
bijna 18 miljoen overnachtingen groot.
Noord-Holland pakt in zijn eentje 40
procent. Friesland is op de ranglijst
vijfde van onderen. Alleen Groningen,
Drenthe, Flevoland en Zeeland kennen
minder zakelijke overnachtingen.
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In de Harmonie vinden volgend jaar drie keer zo veel congressen plaats als normaal. FOTO SANDRA HELDRING


