Positionering

PALEISKWARTIER

1.0 7 februari 2017

Auteur: Zeger Stinis | zeger@sir-geoffrey.com

1

INTRODUCTIE

3

2

EXECUTIVE SUMMARY

4

3

GEBIEDSANALYSE

6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4

PALEISKWARTIER
DAMRAK
NIEUWENDIJK
DAM
ROKIN
KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG
SAMENVATTING & CONCLUSIES
EXTERNE ANALYSE
RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
CONCURRENTIEONDERZOEK
CONCLUSIES
SAMENVATTING
DOELGROEP
FORMULERING POSITIONERING

6
12
16
18
22
26
30
32
32
35
37
37
39
41

MARKETINGSTRATEGIE

42

PRIORITEITEN 2017
BASISINSTRUMENTEN
MERKDRAGERS
EVENEMENTEN

42
43
44
44

2

1 Introductie
Voor u ligt het resultaat van onderzoek uitgevoerd door SirGeoffrey om een gefundeerd
voorstel neer te leggen voor de positionering van het Paleiskwartier. Deze vormt de basis
voor de ontwikkeling van de merkidentiteit en de marketingstrategie.
Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders, met name
binnen de BIZ besturen, er zijn passanten enquêtes afgenomen, er is een socialmediascan
uitgevoerd en er is uitgebreid deskresearch gedaan waarbij onder data van Amsterdam
Marketing en de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam
gebruikt is.
Uiteindelijk moeten al deze inspanningen ertoe leiden dat het Paleiskwartier letterlijk weer
op de kaart gezet kan worden.

Het is de bedoeling dat dit een dynamisch document blijft dat wij zullen aanpassen bij
nieuwe inzichten. De resultaten van de interviews, enquêtes en deskresearch nog niet
getoetst bij alle relevante stakeholders. Eventuele feedback kan gemaild worden naar:
zeger@kalverstraat.nl

3

2 Executive Summary
Het Paleiskwartier ligt rond het belangrijkste gedeelte van wat de Rode Loper van
Amsterdam moet worden. De gemeente investeert flink in haar historische entree. “Er moet
een hoogwaardige omgeving gecreëerd worden waar bezoekers en bewoners graag willen
vertoeven: aangename pleinen, wandelpromenades en riante winkelstraten. De Rode Loper
moet de allure en de grandeur terug in de stad brengen. De komende jaren krijgen de
Amsterdammers en bezoekers dit deel van de stad terug.”
Infrastructuur. Er zal met name qua infrastructuur veel veranderen in het gebied. De
bereikbaarheid per fiets en OV zal naar verwachting flink verbeteren. Er komen
nieuwe fietsstallingen, een nieuwe parkeergarage en een station van de NoordZuidlaan met dagelijks naar verwachting 52.000 passanten.
Bezoekers. Het grootste gedeelte (63%) van de bezoekers komt uit Nederland.
Hiervan komt 24% uit Amsterdam en 9% uit de regio (binnen een straal van 20Km).
Een groot deel van de bezoekers komt voor een dagje winkelen naar Amsterdam.
Beoordeling Paleiskwartier. Het Paleiskwartier wordt door het grootste gedeelte van
de bezoekers gezien als een goed gebied om te winkelen. Zowel het aanbod als de
diversiteit van de winkels worden als voldoende gezien. Als horecabestemming
scoort het Paleiskwartier op dit moment minder. Men gaat minder snel naar dit
gebied om een horecagelegenheid te zoeken en ook het aanbod en de diversiteit
worden (net) niet als voldoende beoordeeld. Het totaalpakket wordt wel goed
beoordeeld. Het Paleiskwartier biedt voldoende voor een dagje Amsterdam en wordt
over het algemeen ook als typisch Amsterdams gezien. De meeste bezoekers
beschouwen het Paleiskwartier als hun favoriete stuk Amsterdam.
Aanbod. Als gekeken wordt naar het aanbod dan is het Paleiskwartier is alles wat
Amsterdam aantrekkelijk maakt binnen één klein gebied:
• Historie. De oudste vierkante kilometers van de stad, van monument tot museum
• Winkelen. Het meest complete (niet dagelijkse) winkelaanbod: alle merken, van
goedkoop tot zeer luxe.
• Eten. Van fastfood tot 2 sterren
• Cultuur & Attracties: van The Amsterdam Dungeon tot archeologisch museum en
exposities.
Ofschoon het Paleiskwartier een redelijk aanbod heeft op gebied van cultuur heeft is
dit niet datgene waar het zich mee onderscheid van andere gebieden. Het aanbod is
wel een verrijking van het gebied maar richting Leidseplein en het Museumkwartier
is ook een groot aanbod dat ook als zodanig gecommuniceerd wordt naar zowel
Amsterdammer als toerist.
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Het horeca aanbod is met name rondom het Rokin goed en daar zeker aantrekkelijk
voor de Amsterdammer. Ook hier geldt weer dat dit onvoldoende onderscheidend is
ten opzichte van het aanbod elders.
Op het gebied van attracties (Sexmuseum, Madame Tussauds, Ripleys, The Dungeon,
rondvaart etc.) onderscheid het Paleiskwartier zich wel. Dit aanbod zal vooral de
toerist aanspreken en is minder relevant voor de Amsterdammer.
Het belangrijkste onderscheidende vermogen zit in het zeer uitgebreide en brede
winkelaanbod. Nergens in Nederland is zo’n groot en breed aanbod. Het enige waar
het Paleiskwartier minder op scoort is de aanwezigheid van kleinere, specialere
merken. Deze zijn overigens wel op loopafstand te vinden in de Jordaan en
negenstraatjes. Als we naar het aanbod kijken zal voor de Amsterdammer het
onderscheidende vermogen ten opzichte van andere gebieden vooral op
winkelgebied liggen. Dat blijkt ook uit het passantenonderzoek. Amsterdammers
geven aan met name in het gebied te zijn om te winkelen (of op weg naar elders).
Los van het samenkomen van functies is het Paleiskwartier ook de plek waar mensen
samen komen: Amsterdammers, Nederlandse bezoekers en buitenlandse bezoekers.
Zij komen hier om te winkelen, te eten, te genieten, te vieren, te protesteren, te
herdenken…
Het onderscheidende vermogen van het Paleiskwartier zit naast het zeer
aantrekkelijke winkelaanbod vooral in de som der delen.
Toeristen zijn economisch erg belangrijk voor het Paleiskwartier. Uit ons onderzoek
blijkt echter dat minimaal 75% van de toeristen die Amsterdam bezoeken in het
Paleiskwartier komen. Ons voorstel is daarom om in deze fase deze groep niet
expliciet te gaan bewerken maar er wel voor te zorgen dat zij het Paleiskwartier
tegenkomen op alle relevante plekken (plattegronden, gidsen, websites etc.) met de
door ons gewenste positionering.
Er is voor de volgende positionering gekozen:
Het Paleiskwartier is het bruisende centrum van Amsterdam en biedt alles
dat Amsterdam aantrekkelijk maakt. Voor bezoekers maar vooral ook voor
Amsterdammers. In het Paleiskwartier komt alles samen: Amsterdammers,
bezoekers en het meest complete winkel en horeca aanbod in een
historische setting. Een bezoek aan Amsterdam zonder het Paleiskwartier
te bezoeken is niet compleet. Een bezoek aan het Paleiskwartier is een
compleet bezoek aan Amsterdam.
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3 Gebiedsanalyse
3.1 Paleiskwartier
Het Paleiskwartier ligt rond het belangrijkste gedeelte van wat de Rode Loper van
Amsterdam moet worden. De gemeente investeert flink in haar historische entree. “Er moet
een hoogwaardige omgeving gecreëerd worden waar bezoekers en bewoners graag willen
vertoeven: aangename pleinen, wandelpromenades en riante winkelstraten. De Rode Loper
moet de allure en de grandeur terug in de stad brengen. De komende jaren krijgen de
Amsterdammers en bezoekers dit deel van de stad terug.”
3.1.1 Bezoekers
Het grootste gedeelte (63%) van de
bezoekers komt uit Nederland. Iets
minder dan een kwart komt uit
Amsterdam. Zoals we later zullen
zien zijn er wel verschillen per straat.
Zo is in de Kalverstraat het aandeel
Amsterdammers veel groter (40%)
en het aandeel buitenlandse
toeristen veel lager (30%).

Herkomst bezoeker Paleiskwartier
30%
9%

24%

Buitenland

Het grootste gedeelte van de
bezoekers kwam voor een dagje
winkelen naar Amsterdam. Binnen
het Paleiskwartier komt men vooral
op het Rokin, de Nieuwendijk en in de
Kalverstraat om te winkelen.

9,9%

37%

Amsterdam

Regio

Nederland

Reden Bezoek
6,0%

12,8%

42,2%

5,0%

13,5%

10,6%

Werk/Zakelijk

Prive afspraak

Rondkijken

Museum/Attractie

Winkelen

Horeca bezoek

Anders
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De meeste bezoekers
komen met het openbaar
vervoer (65%).
Amsterdammers komen
relatief vaker met de
fiets.

Vervoersmiddel
7%

2%

10%
14%

1%
0%

66%

Lopend

Fiets

Brommer/Scooter

Circa 37% van alle bezoekers
zijn buitenlandse toeristen.
Dit verschilt wel per straat. Op
het Damrak en in iets mindere
mate Nieuwendijk komen
relatief meer toeristen dan in
de Kalverstraat en het Rokin.
Het Paleiskwartier wordt door
meer dan 75% van alle
buitenlandse toeristen
bezocht. Engelsen en Duitsers
vormen de grootste groepen.

Motor

OV

Auto

Taxi/Uber

Herkomst Internationale bezoekers
12%
40%

3%

4%

Duitsland
VS
Italie
Belgie

ACTIVITEITEN TIJDENS BEZOEK
88%

79%

66%

50% 49% 48%

38% 36% 35%
32% 32% 28%

15%
6%

8%

10%

Groot-Brittanie
Frankrijk
Spanje
Overig

Belangrijkste activiteiten
van bezoekers zijn
rondlopen,
museumbezoek (niet
persé binnen het
Paleiskwartier) en
eten/drinken. In
mindere mate komt
men om te winkelen.
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Uit een onderzoek van nrc.next uit 2015,
waarbij een groep toeristen via GPS trackers
werd gevolgd, bleek dat toeristen die
in/rondom het Paleiskwartier overnachten
gemiddeld 3,8x per dag over de Dam lopen. Zij
blijven ook voornamelijk binnen dit gebied, op
bezoeken naar de Wallen, het Anne Frankhuis,
de 9 straatjes, het museumkwartier en de
Heineken Experience na.

Imago meting (gemiddelde Paleiskwartier)

Dit is een goede winkelstraat
Dit gebied bied alles voor een dagje Amsterdam
Deze straat is typisch Amsterdams
Ik vind dit een geschikte straat om een horeca gelegenheid te
zoeken
Ik vind dit een straat om langer dan een uur in te blijven
Het aanbod in deze straat is meer gericht op toeristen dan
Amsterdammers
Deze straat heeft allure

eens

neutraal

oneens

Het Paleiskwartier wordt door het grootste gedeelte van de bezoekers gezien als een goed
gebied om te winkelen. Zowel het aanbod als de diversiteit van de winkels worden als
voldoende gezien. Als horecabestemming scoort het Paleiskwartier op dit moment minder.
Men gaat minder snel naar dit gebied om een horecagelegenheid te zoeken en ook het
aanbod en de diversiteit worden (net) niet als voldoende beoordeeld.
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Het totaalpakket wordt wel goed beoordeeld. Het Paleiskwartier biedt voldoende voor een
dagje Amsterdam en wordt over het algemeen ook als typisch Amsterdams gezien. De
meeste bezoekers beschouwen het Paleiskwartier als hun favoriete stuk Amsterdam.
Ofschoon het gebied als druk ervaren wordt, vindt men het er wel schoon.

Gemiddelde beoordeling Paleiskwartier
Totaal oordeel
Drukte
Hoe schoon is de straat
Horeca kwaliteit
Horeca Diversiteit
Winkel kwaliteit
Winkel Diversiteit
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Voor het onderzoek zijn alleen passanten die in Nederland wonen uitgebreid ondervraagd. Dit is ten eerste
omdat ervoor gekozen is om de marketingfocus te leggen op Nederlanders en dan met name bewoners van
Amsterdam en omstreken. Daarnaast zouden wij indien we een betrouwbaar en representatief beeld zouden
willen krijgen van buitenlandse bezoekers de enquêtes ook in de relevante talen moeten vertalen. Indien
gewenst zou dit in een latere fase zeker mogelijk zijn. De enquêtes zijn afgenomen op maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 11:00-17:00.
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3.1.2 Bewoners van het Paleiskwartier
Vanwege het detailniveau van beschikbare
informatie hebben we het Paleiskwartier gebied
iets ruimer genomen namelijk als het Burgwallen –
Nieuwe Zijde gebied.
Er wonen circa 4.000- 4.400 personen in het
gebied.
Hiervan heeft 72% de Nederlandse
nationaliteit. Dat is stuk lager dan het
Amsterdamse gemiddelde van 86%.
De gemiddelde woning bezetting is het laagst van Amsterdam: 1,43 personen tegen 1,6
in het centrum en 1,97 Amsterdam. Er is ook relatief meer sprake van leegstand: 79%
van de beschikbare woningen is bewoond. Dit komt vermoedelijk doordat veel etages
boven winkels onbewoond zijn.
Er is een hoge doorloop van bewoners. Gemiddeld woont men 5,3 jaar in het gebied
tegen 8,6 jaar gemiddeld in Amsterdam.
Er wonen relatief veel alleenstaanden: 66% tegen 53% gemiddeld in Amsterdam.
Er wordt de komende 5 jaar een groei verwacht van 10%.
Het gemiddelde woonoppervlakte is 84 m2. Dat is lager dan het Amsterdamse
gemiddelde. De gemiddelde vraagprijs per m2 is € 5.269 (januari 2017)
De gemeente Amsterdam houdt een veiligheidsindex bij. Hierbij wordt gekeken naar drie
deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Een score onder 100 maakt een
gebied relatief veilig, een score boven de 100 relatief onveilig.
Het Paleiskwartier wordt met een criminaliteitsindex van 161 als het minst
veilige gedeelte van Amsterdam gezien (106 is het gemiddelde). Op overlast
scoort het Paleiskwartier nog slechter, 325 (gemiddeld 120 in Amsterdam).
Hierbij gaat het vooral om overlast door personen. Deze cijfers mogen niet
verbazen aangezien het om een van de drukste gebieden van Amsterdam
gaat. Tegelijkertijd is de veiligheidsbeleving wel goed, deze is 95. Men
verwacht dat men een grotere kans heeft om met criminaliteit te maken te
krijgen (en dat klopt ook gezien de criminaliteitsindex) maar dit leidt niet tot
het mijden van het gebied.
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3.1.3 Bedrijven in het Paleiskwartier
In het Paleiskwartier zijn 2.081 bedrijven gevestigd. In totaal werken er 14.055 personen.
Dat komt neer op 2,75% van alle in Amsterdam werkzame personen. Zoals verwacht zijn
vooral winkels en horeca oververtegenwoordigd ten opzichte van het gemiddelde van
Amsterdam. Daarbij gaat het vooral om winkels voor niet-dagelijkse aankopen. Ook het
percentage bedrijven gericht op toerisme is 2x hoger dan het gemiddelde van de stad.

BEDRIJVEN NAAR TYPE
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%
29%

27%

23%
7%

11%

20%

18%
5%

Paleiskwartier

11%

5% 3%

Amsterdam

Bron OIS Amsterdam

BEDRIJVEN NAAR SECTOR
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%

21%

19%
11%

5%

1%

Paleiskwartier

4%

21%

33%

19%

23%
9%

A'dam

Bron OIS Amsterdam
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3.2 Damrak

3.2.1 Aanbod
Het Damrak is voor veel bezoekers het eerste dat zij zien bij aankomst in Amsterdam: bij
aankomst op CS is de westkant van het Damrak de meest logische route om naar het
centrum te lopen. Wekelijks passeren gemiddeld 600-650k mensen het Damrak.
Het winkel- en horeca aanbod is dan ook sterk gericht op toeristen en dagjesmensen.
Daarnaast zitten drie grote retailmerken aan het Damrak: Primark, C&A en de
Bijenkorf. Deze trekken uiteraard ook veel Amsterdammers aan. Bij die laatste is het
wel zo dat 80% van de bezoekers vooralsnog via de Damzijde binnenkomt. Dit zou
kunnen veranderen nu de Beurspleinzijde veel opener gemaakt is en aan de zijkant
Primark zit. Primark en C&A hebben ook een ingang aan de Nieuwendijk
Op cultureel en entertainment gebied is het aanbod grotendeels op toeristen gericht
(Sexmuseum/Bodyworlds en de populairste attractie van Amsterdam, de
rondvaartboot) maar de Amsterdammer weet wel de Beurs van Berlage (als
belangrijke expositie, congres en evenementen locatie) en het Casino te vinden.
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3.2.2 Bezoekersonderzoek
3.2.2.1 Herkomst

Bezoekers Damrak
32%

40%

22%
6%

Buitenlands

Amsterdam

Regio

Nederland

3.2.2.2 Beoordeling/Positioneringscriteria
Ofschoon de diversiteit en de kwaliteit van het winkelaanbod door de ondervraagden
als voldoende wordt beoordeeld scoort het Damrak hierin wel als laagste van de
Paleiskwartier straten. Het Damrak wordt ook minder dan de andere straten als
winkelstraat gezien.
Het Damrak wordt als drukst ervaren binnen het Paleiskwartier.
Het aanbod van het Damrak wordt gezien als primair gericht op toeristen.
Het Damrak scoort goed op netheid.
Ofschoon nog steeds als onvoldoende wordt de diversiteit van het horeca aanbod
binnen het Paleiskwartier als relatief divers gezien.
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Positionering Damrak
Dit is een goede winkelstraat
Dit gebied bied alles voor een dagje Amsterdam
Deze straat is typisch Amsterdams
Ik vind dit een geschikte straat om een horeca…
Ik vind dit een straat om langer dan een uur in te blijven
Het aanbod in deze straat is meer gericht op toeristen…
Deze straat heeft allure
Paleiskwartier

neutraal

eens

Damrak

oneens

Beoordeling Damrak
Totaal oordeel
Drukte (lager meer last)
Hoe schoon is de straat
Horeca - Kwaliteit
Horeca - Diversiteit
Winkels - Kwaliteit
Winkels - Diversiteit
0

0,5

1

1,5

2

Paleiskwartier

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Damrak
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3.2.3 Relevante ontwikkelingen
De verwachting is dat het Beursplein met twee horeca terrassen uiteindelijk een
bestemmingsfunctie moet krijgen die ook Amsterdammers aantrekt. Daarnaast zal, met de
realisatie van een ondergrondse fietsenstalling, het Beursplein voor steeds meer
Amsterdammers het begin van een bezoek aan het Paleiskwartier worden.
Er wordt momenteel gekeken of de ondernemers bereid zijn om over te gaan naar een BIZstructuur. De algemene lange termijn ambities van de BIZ zijn:
Het versterken van ondernemersklimaat; bevorderen van onderlinge cohesie
Het realiseren van een representatief entree tot de stad voor bezoekers,
ondernemers en Amsterdammers
Profilering van het gebied als Entree van de stad
Optimaliseren van bereikbaarheid van het gebied
Verlengen bezoekersduur in het gebied

3.2.4 Positionering/Marketing
Het Damrak heeft nog geen merkidentiteit, er is ook nog geen duidelijke positionering
ontwikkeld. Op zich is dit niet vreemd, het Damrak kent nog geen BIZ-structuur waardoor
het moeilijker is om daar financieel draagvlak voor te vinden, maar belangrijker nog, de
vraag is of dit op dit moment veel zou toevoegen. De belangrijkste doelgroep, de toerist
weet het Damrak automatisch te vinden. En de merken die zich ook op de Amsterdammer
richten zijn zelf erg actief qua marketing. Er staat wel het nodige te gebeuren, er wordt
gewerkt aan een goed onderbouwd socialmedia plan.

❌
❌
❌
❌
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3.3 Nieuwendijk

3.3.1 Aanbod
Er zitten bijna 200 ondernemingen op de Nieuwendijk. Het aanbod is, zeker in vergelijking
met de Kalverstraat breed en divers en varieert van:
Landelijke (internationale) ketens die deels overlappen met het aanbod in de
Kalverstraat (Zara, H&M, HEMA, WE)
Populaire merken die alleen op de Nieuwendijk zitten (Dille & Kamille, Søstrene
Grene, NewYorker, C&A, Primark)
Breed horeca aanbod met landelijke en lokale aanbieders, variërend van restaurants
tot fastfood/fastservice (waaronder Burger King, McDonalds, Cimit Sarayi, Subway),
Aanbod waarvan je zou kunnen zeggen dat dit past bij datgene waarvoor een deel
van de bezoekers naar Amsterdam komt: erotiek, smartshops, souvenirwinkels. Deze
zijn vooral te vinden op de zogenaamde Korte Nieuwendijk.
Amusementshallen
Het aanbod heeft niet een eenduidig klantprofiel en er valt niet een specifieke doelgroep
voor te definiëren anders dan dat in tegenstelling tot de Kalverstraat een deel expliciet
gericht is op toeristen. De Nieuwendijk is de laatste jaren enorm opgeknapt en zeker het
gedeelte tussen de Dam en de Kolk kan concurreren met andere winkelstraten.
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3.3.2 Relevante ontwikkelingen
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de Nieuwendijk, hetgeen heeft geresulteerd in
een enorme verbetering qua straatbeeld en winkelaanbod. Maar op de zogenaamde Korte
Nieuwendijk komt de kwaliteitsverbetering moeizamer op gang.
3.3.3 Positionering/Marketing
De Nieuwendijk heeft geen expliciete merkpositionering. Op de website staat vooral
praktische informatie zoals winkelaanbod en openingstijden. Een specifieke positionering is
door het brede aanbod dat enerzijds gericht is op toeristen en anderzijds een brede
doelgroep moet aanspreken en de combinatie van doorgangsstraat en winkelstraat wellicht
ook moeilijk (maar uiteraard niet onmogelijk) te formuleren.
Op de website staat vooral praktische informatie zoals winkelaanbod en
openingstijden.
Facebook: 74 volgers. Beoordeling 5 (5 recensies). Posts variëren van
historische foto’s tot relevante nieuwsitems over bijvoorbeeld openingen

❌
❌
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3.4 Dam

3.4.1 Aanbod
Ofschoon de Dam met 18.000 m2 (en 2,5 miljoen keitjes) de op een na grootste open zone in
Amsterdam is zitten er relatief weinig bedrijven. Deze vormen echter wel een brede mix met
een internationale focus waaronder:
4 “Musea/attracties” (Het Paleis, de Nieuwe Kerk, Madame Tussauds en Ripley’s)
waarvan de laatste twee een sterke focus op toeristen hebben.
2 mode flagshipstores (Peek en Cloppenburg en H&M)
Het meest prestigieuze warenhuis van Nederland (De Bijenkorf)
Een monument
Een van de grand dames van de Amsterdamse hotellerie (Grand hotel Krasnapolsky)
Diverse horecabedrijven met een focus op toeristen
Een juwelier met een vrij sterke focus op toeristen (Gassan Diamonds)
Business Club en sociëteit (De Koninklijke Industrieele Groote Club)
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3.4.2 Bezoekersprofiel
3.4.2.1 Herkomst

Bezoekers Dam
35%

11%

Buitenlands

43%

12%

Amsterdam

Regio

Nederland

3.4.2.2 Beoordeling/Positioneringscriteria
De Dam wordt gezien als een goed winkelgebied. Zowel de diversiteit als de kwaliteit
van het winkelaanbod worden als voldoende beoordeeld.
Bezoekers komen niet naar de Dam vanwege het horeca aanbod. Zowel de diversiteit
als de kwaliteit worden als (net) onvoldoende beoordeeld.
De Dam wordt als druk, maar wel schoon gezien.
Binnen het Paleiskwartier wordt de Dam als meest typisch Amsterdams gezien.
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Positionering Dam
Dit is een goede winkelstraat
Dit gebied bied alles voor een dagje Amsterdam
Deze straat is typisch Amsterdams
Ik vind dit een geschikte straat om een horeca…
Ik vind dit een straat om langer dan een uur in te blijven
Het aanbod in deze straat is meer gericht op toeristen…
Deze straat heeft allure
Paleiskwartier

neutraal

eens

Dam

oneens

Beoordeling Dam
Totaal oordeel
Drukte (lager meer last)
Hoe schoon is de straat
Horeca - Kwaliteit
Horeca - Diversiteit
Winkels - Kwaliteit
Winkels - Diversiteit
0

0,5

1

1,5

2

Paleiskwartier

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Dam
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3.4.3 Relevante ontwikkelingen
De ambities van de BIZ en de straatmanager zijn goed, als de doelstellingen van de BizDAM
een indicatie mogen zijn van wat er staat te gebeuren:
Realiseren van een representatief plein en straten
Realiseren van een veilige omgeving
Profileren van het gebied: Paleiskwartier
Bezoek aan het gebied een belevenis laten zijn
3.4.4 Positionering/Marketing
De Dam is van oudsher de plek voor Amsterdammers om te feesten, te flaneren, te
demonstreren en te herdenken of zoals de gemeente Amsterdam het formuleert: een plein
om te vieren, protesteren, huldigen en herdenken. Van Sinterklaas intocht, abdicatie en
kroning, nationale dodenherdenking tot koninklijkhuwelijk. Als zodanig vormt de Dam
veelvuldig de huiskamer van Amsterdam en zelfs Nederland.
De Dam geld als het knooppunt van Amsterdam: voor Amsterdammers en voor bezoekers.
Deze laatste passeren de Dam (volgens een indicatief onderzoek) gemiddeld 3,8x per
bezoek.
Dankzij het de ruime opzet, het koninklijk Paleis, het monument, vier gebouwen met een
“museale functie”, twee mode flagshipstores en het meest prestigieuze warenhuis van
Nederland heeft het plein een zeer internationale allure. De pay-off is niet voor niets “Met
Allure”. Het is voor veel bezoekers een belangrijk fotomoment.
De Dam heeft een actieve Biz en straatmanager, een logo en pay-off. De expliciete
marketinginspanningen van de Dam als merk zijn op dit moment nog niet heel erg groot.
Door slimme PR weet de Dam zich wel steeds zichtbaarder te maken. Er zijn minimaal drie
facebook pagina’s gericht op de Dam. Maar die zijn niet officieel en dus ook niet onder
redactie van de BizDAM.

❌
❌
❌
❌
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3.5 Rokin

3.5.1 Aanbod
Het Rokin, ooit de oever van de Amstel heeft zoals de overige straten in het Paleiskwartier
een breed aanbod:
Van alle Paleiskwartier straten heeft het Rokin het meest diverse horeca aanbod: van
hip tot 2 sterren.
Hotels (middenklasse tot luxe)
Attracties zoals de oudste rederij van de stad en de Amsterdam Dungeon
Modeflagshipstores zoals Weekday, Pull&Bear, H&M Bonneterie, Urban Outfitters,
Forever 21 (die overigens vaak ook een ingang hebben aan de Kalverstraat).
Speciaalzaken zoals Scheltema, P.G.C. Hajenius, Gassan Diamonds, Cave Rokin,
Agnes B en Betsy Palmer.
Cultuur: Allard Pierson museum, historische gebouwen, Arti et Amicitiae, kunst
expo’s
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3.5.2 Bezoekersprofiel
3.5.2.1 Herkomst

Bezoekers Rokin
28%

34%

14%
25%

Buitenlands

Amsterdam

Regio

Nederland

3.5.2.2 Beoordeling/Positioneringscriteria
Het Rokin wordt op dit moment nog niet primair gezien als winkelstraat.
Tegelijkertijd worden zowel de diversiteit en de kwaliteit van het winkelaanbod als
voldoende beoordeeld.
Ofschoon het Rokin nog niet gezien wordt als horeca bestemming worden zowel de
kwaliteit als de diversiteit als voldoende en beter dan dat in de rest van het
Paleiskwartier gezien.
Het Rokin wordt (ondanks de werkzaamheden) als schoon gezien
De drukte op het Rokin wordt niet als (te) hoog ervaren
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Positionering Rokin
Dit is een goede winkelstraat
Dit gebied bied alles voor een dagje Amsterdam
Deze straat is typisch Amsterdams
Ik vind dit een geschikte straat om een horeca…
Ik vind dit een straat om langer dan een uur in te blijven
Het aanbod in deze straat is meer gericht op toeristen…
Deze straat heeft allure

Paleiskwartier

neutraal

eens

Rokin

oneens

Beoordeling Rokin
Totaal oordeel
Drukte (lager meer last)
Hoe schoon is de straat
Horeca - Kwaliteit
Horeca - Diversiteit
Winkels - Kwaliteit
Winkels - Diversiteit
0

0,5

1

1,5

2

Paleiskwartier

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Rokin
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3.5.3 Relevante ontwikkelingen
Het Rokin is binnen het Paleiskwartier de straat waar op korte termijn de meeste
veranderingen zullen plaatsvinden. Daarmee moet het in 2018 een groots opgezette
boulevard met internationale allure worden:
De straat wordt geherprofileerd
Het metrostation van de Noord-Zuidlijn zal op een gegeven moment opengaan. Deze
zal, met naar verwachting dagelijks 52.000 reizigers, na CS het drukste station van de
NZ lijn zijn.
- Er wordt een groot warenhuis geopend: Hudson’s Bay.
- Er komen een fietsenstalling en een parkeergarage
- Er komt een fontein
3.5.4 Positionering/Marketing
Er wordt momenteel een nieuwe brand identity inclusief website ontwikkelt voor het Rokin
Kernpropositie/belofte
Welkom op Rokin! DE Boulevard in hartje Amsterdam waar je ontmoet en prettig verblijft.
Op het Rokin heb je alle keuze, kan je eten en drinken in kwalitatieve restaurants met
zonnige terrassen, kun je heerlijk shoppen in bijzondere winkels en laat je je verrassen door
kunst en cultuur activiteiten op mooie locaties. .
Samenvatting Rokin (zoals geformuleerd door de BIZ Rokin)
Kwalitatieve horeca, internationale hotels, de oudste rederij van de stad, mooie
flagshipstores en een directe verbintenis met alle kunst, historie en
cultuurbezienswaardigheden in het centrum. Alles is gecentreerd op en rond het Rokin,
voorheen de oever van de Amstel. Zowel voor business als pleasure doeleinden. (Compleet
pakket in 2018: Bereikbaarheid met OV/ belangrijk metrostation, parkeren fiets en auto,
verwachte traffic van 52.000 reizigers per dag)
Merkwaarden (zoals geformuleerd door de BIZ Rokin)
Keuze/diversiteit in aanbod horeca, winkels, kunst en cultuur. Kwaliteit aanbod horeca,
winkels, kunst/cultuur, zakelijke mogelijkheden en uitstraling straat Dynamiek, als in
afwisseling, met de tijd mee, kosmopolitisch en verrassend
Het Rokin is van de vijf Paleiskwartierleden het meest actief op socialmedia.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website
Facebook: 2904 volgers. Beoordeling 4,5
Twitter: 1696 volgers
Instagram: 4516 volgers
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3.6 Kalverstraat/Heiligeweg

3.6.1 Aanbod
De Kalverstraat is de bekendste winkelstraat van Nederland en wordt wekelijks door
gemiddeld 460.000 personen bezocht (24 miljoen per jaar).
De grootste bezoekersgroep wordt gevormd door Amsterdammers (bijna 40%). 30%
komt uit de rest van Nederland en 30% zijn buitenlandse toeristen.
De huren behoren met € 3.000 per m2 tot de hoogste ter wereld
Er zijn 171 bedrijven gevestigd waarbij de nadruk ligt op:
o Mode (59), met name in het middensegment
o Accessoires (12)
o Schoenen (29)
o Cosmetica & Verzorging (21)
Het grootste gedeelte daarvan richt zich op de doelgroep 15-35 jaar
Het grootste gedeelte betreft filialen van (internationale) ketens. Uniek aan de
Kalverstraat/Heiligeweg is de grote hoeveelheid flagshipstores.
In de Heiligeweg zitten iets meer speciaalzaken (Nespresso, Le Creuset) en merken
die zich op een iets hoger prijssegment richten.
Het Amsterdam Museum, de Papegaai en het Begijnhof.
Het horeca aanbod is het laagste binnen het Paleiskwartier
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3.6.2 Bezoekersprofiel
3.6.2.1 Herkomst

Bezoekers Kalverstraat
24%

30%

6%
40%

Buitenlands

Amsterdam

Regio

Nederland

Volgt uit onderzoek Windesheim
3.6.2.2 Beoordeling/Positioneringscriteria
De Kalverstraat wordt binnen het Paleiskwartier het meest als winkelstraat gezien.
Ook de diversiteit en kwaliteit van het winkelaanbod worden als beste beoordeeld.
Op horecagebied scoort de Kalverstraat het slechts binnen het Paleiskwartier.
Ofschoon nog steeds als ruim voldoende wordt de Kalverstraat als iets minder
schoon beoordeeld in vergelijking met het Paleiskwartier gemiddelde.
Men verwacht binnen het Paleiskwartier de meeste tijd door te brengen in de
Kalverstraat
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Positionering Kalverstraat
Dit is een goede winkelstraat
Dit gebied bied alles voor een dagje Amsterdam
Deze straat is typisch Amsterdams
Ik vind dit een geschikte straat om een horeca…
Ik vind dit een straat om langer dan een uur in te blijven
Het aanbod in deze straat is meer gericht op toeristen…
Deze straat heeft allure
Paleiskwartier

neutraal

eens

Kalverstraat

oneens

Beoordeling Kalverstraat
Totaal oordeel
Drukte (lager meer last)
Hoe schoon is de straat
Horeca - Kwaliteit
Horeca - Diversiteit
Winkels - Kwaliteit
Winkels - Diversiteit
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Paleiskwartier

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Kalverstraat
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3.6.3 Relevante ontwikkelingen
De Kalverstraat is continu in beweging. De straat is erg gewild bij internationale merken.
Tegelijkertijd is er ook een redelijk hoog verloop. Het komende jaar komt er in de
Kalverpassage een vestiging van outlet warenhuis Saks OFF 5th, er komt een winkel van
sportmerk Under Armour. Op de bovenste etages van het oude V&D gebouw komt het
kantoor van de eCommerce afdeling van Bestseller. De begane grond is nog niet officieel
verhuurd.
Met de NZ lijn zal de bereikbaarheid toenemen.

3.6.4 Positionering/Marketing
Van de 5 straten heeft de Kalverstraat de meest ontwikkelde marketingstrategie.
De Kalverstraat heeft gekozen voor een duidelijke positionering en heeft ook een
duidelijke doelgroep keuze gemaakt. Dit was mogelijk en noodzakelijk door enerzijds
het duidelijke profiel van het winkelaanbod (grotendeels highstreet fashion en
aanverwant) en anderzijds het bezoekersprofiel dat daar duidelijke op aansluit.
Er is een krachtige brandidentity ontwikkeld
De focus ligt voor het komende jaar op de leeftijdscategorie 15-35 jaar (secundair 3545 jaar) met een nadruk om de bewoner van het metropoolgebied Amsterdam.
Online (mobile) content vormt een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie
waarbij een focus is op zowel online traffic als het verhogen van de footfall.
Positionering Kalverstraat
De plek (zie USPs) om te winkelen als je op zoek bent naar betaalbare mode (highstreet
fashion). Met luxe in de buurt.
Compleet pakket: goed bereikbaar, veel horeca, historie en attracties in omgeving.
Zeer actuele responsive website, met redactie en bloggers. Focus op zowel footfall
als eCommerce.
Facebook: 3351 volgers. Beoordeling 4,5
Bezig met opbouw bloggers netwerk. 366 volgers

❌
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3.7 Samenvatting & conclusies
De vijf straten van het Paleiskwartier bieden allen een mix van horeca en retail, aangevuld
met entertainment & cultuur in een historische setting. Het verschil zit vooral in accenten en
nuances. Ook binnen de straten zelf zijn deze verschillen te vinden:
Gericht op bewoners/Gericht op bezoekers
Laag prijssegment/hoog prijssegment
Verblijfsfunctie/doorgangsfunctie
Breed functiebereik/Smal functiebereik

De Kalverstraat en Nieuwendijk zijn voornamelijk winkelstraten. De focus van de
Nieuwendijk ligt wel meer op toeristen. Ook heeft de Nieuwendijk een groter horeca aanbod
dan de Kalverstraat. In de Kalverstraat zitten vooral flagshipstores van de belangrijkste high
street fashion merken.
Het Rokin en Damrak zijn belangrijke doorgangstraten. Tegelijkertijd hebben beiden een
uitgebreid horeca- en winkelaanbod. De focus van het Damrak ligt meer op toeristen
ofschoon drie belangrijke winkelbestemmingen voor Amsterdammers ook aan het Damrak
liggen. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze alle drie ook een belangrijke ingang in een
andere straat hebben.
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Van alle vijf gebieden heeft vooral het Rokin horeca aanbod dat ook de Amsterdammer zal
aanspreken. De Dam is de plek waar alles samenkomt, ofschoon deze eerder voor toeristen
dan Amsterdammers een bestemming zal zijn. De Amsterdammer zal de Dam vooral tijdens
evenementen gericht opzoeken.
Samengevat, het Paleiskwartier is alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt binnen één klein
gebied:
Historie: de oudste vierkante meters van de stad, van monument tot museum
Winkelen: Grootste winkelaanbod, alle merken, van betaalbaar (Primark) tot de top
(Cartier)
Eten: van fast food tot sterren (Bord’Eau 2 sterren)
Cultuur & Entertainment: van Sexmuseum tot Archeologisch museum.
Als we naar het aanbod kijken zal voor de Amsterdammer het onderscheidende vermogen
ten opzichte van andere gebieden vooral op winkelgebied liggen. Dat blijkt ook uit het
passantenonderzoek. Amsterdammer geven aan met name in het gebied te zijn om te
winkelen (of op weg naar elders).
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4 Externe analyse
4.1 Relevante ontwikkelingen
4.1.1 Algemeen
Fietsstalling
Beursplein

Er zal met name qua infrastructuur veel veranderen in het gebied. De bereikbaarheid per
fiets en OV zal naar verwachting flink verbeteren. Er komen nieuwe fietsstallingen, een
nieuwe parkeergarage en een station van de Noord-Zuidlaan met dagelijks naar verwachting
52.000 passanten.
Figuur 2 Loop van de bevolking, 1980-2040 (vanaf 2016 volgens prognose 2015)

4.1.2 Amsterdam – bewoners
Naar verwachting blijft de
Amsterdamse bevolking de komende
jaren nog flink groeien. Volgens OIS
stijgt het inwonertal tot ruim 906.000
inwoners in 2025. In 2040 staat de
teller op 925.000. Het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan
uit van een nog sterkere groei:
925.000 inwoners in 2025 en ruim 1
miljoen in 2040.
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bron: OIS

Meer informatie:
Voor meer informatie over de bevolkingsprognose kunt u contact opnemen met Annika Smits:
a.smits@amsterdam.nl.
Voor meer informatie over de woningraming kunt u contact opnemen met Manilde van der
Oord: m.van.der.oord@amsterdam.nl.
Versie: 14 maart 2016
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4.1.3 Bezoekers/Toerisme
Het aantal bezoekers aan Amsterdam is de afgelopen jaren flink toegenomen: met
15% tussen 2013 en 2017 tot 17,9 miljoen per jaar.
Deze bezoekers blijven ook langer: het aantal bezoekdagen is in dezelfde periode
verdubbeld.
De totale bestedingen zijn ook verdubbeld (het gemiddeld besteed bedrag p.p./per
dag is gelijk gebleven).
Bezoekers die langer dan een dag blijven geven veel meer per dag uit (excl
overnachtingskosten) dan dagbezoekers: €103 tegen €60
De populairste attractie in de stad is de rondvaartboot. In 2015 trokken de
rondvaartboten 4,8 miljoen bezoekers, een groei van 29% ten opzichte van een jaar
daarvoor.
Horeca. Internationale bezoekers geven 56% meer uit dan nationale bezoekers €40
tegen €25.
Detailhandel. Nederlandse bezoeker geeft meer uit dan de internationale bezoeker:
€51 tegen €46
Uit een onderzoek van nrc.next uit 2015 bleek dat toeristen die in/rondom het
Paleiskwartier overnachten gemiddeld 3,8x per dag over de Dam lopen. Zij blijven
ook voornamelijk binnen dit gebied op bezoeken naar het Anne Frankhuis, de 9
straatjes, het museumkwartier en de Heineken Experience na.
Voor het Paleiskwartier kunnen we concluderen dat:
Voor de horecaondernemers als geheel internationale toeristen de meest
interessante doelgroep zijn als alleen wordt gekeken naar bestedingen.
Daarbinnen zijn bezoekers die langer dan een dag blijven het meest
interessant.
Voor detailhandel (exclusief op toeristen gerichte detailhandel) zijn
Amsterdammers en Nederlandse bezoekers het meest interessant.
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Indien we bezoekers willen bereiken is het belangrijk te weten welke informatiebronnen zij
het meeste gebruiken. In de praktijk blijkt dat bezoekers in eerste instantie veel meer kijken
naar de mening van andere mensen dan naar redactionele informatiebronnen.

INFORMATIE BRONNEN BEZOEKERS
33%

30%
26%
18%

16%

13%

11%

9%
1%
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4.2 Concurrentieonderzoek
4.2.1 Directe concurrenten
Om een duidelijke focus te houden hebben we concurrenten als volgt gedefinieerd: een
gebied dat bezocht wordt vanwege diensten die ook aangeboden worden binnen het
Paleiskwartier. Hierbij gaat het met name om horeca, retail, sightseeing en
cultuur/entertainment.
We kijken voor nu alleen naar concurrerende gebieden binnen Amsterdam omdat we
gezien de beschikbare budgetten vooralsnog niet de illusie hebben dat we bezoekers
kunnen aantrekken die specifiek naar Amsterdam komen voor het Paleiskwartier.
We kijken alleen naar complete gebieden met gemixte functies, gebieden die voor
bezoekers een “bestemming” kunnen zijn.
Volgens deze definitie kunnen de onder andere volgende gebieden als “concurrerend”
gezien worden:
Museum Quarter
De Pijp
Het Hallenkwartier
Westerpark
Het Arenagebied
9 straatjes/de grachtengordel
Het Wallengebied
Van de laatste twee zou je kunnen beargumenteren dat deze gezien de fysieke nabijheid
beter als aanvullend dan als concurrerend gezien moeten worden zoals de Kalverstraat het
Rokin ook als aanvullend in plaats van concurrerend ziet: door het omarmen van het horeca
aanbod op het Rokin (en Spui) wordt de totale propositie van de Kalverstraat, waar vrij
weinig mogelijkheid voor horeca is alleen maar sterker. Hierbij moet de nuance aangebracht
worden dat op horecagebied de 9 straatjes/grachtengordel wel als directe concurrent van
het Rokin gezien kan worden en het Wallengebied als een directe concurrent voor het
Damrak en een deel van de Nieuwendijk.
ð Overigens stellen wij voor om flexibel om te gaan met de gebiedsafbakening.
Ofschoon het PK officieel eindigt bij het Rokin, zou bijvoorbeeld het “claimen” van
Tuschinski en Pathé Munt de PK propositie in sommige gevallen aantrekkelijker
kunnen maken.
Uit het passantenonderzoek blijkt
dat 20% van de ondervraagden het
Paleiskwartier als favoriete buurt
beschouwd.

1.
2.
3.
4.
5.

Paleiskwartier
9 Straatjes
Museumkwartier + Oud Zuid
Jordaan / De Pijp
Grachtengordel

20%
13,3%
11,2%
9,2%
8,9%
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Paleiskwartier
Aanbod
Winkel aanbod

De Pijp

+ Oud Zuid
Grote (luxe)
Luxe Mode en
warenhuizen, High gerelateerd
Streetfashion (veel
Flagshipstores),
Cosmetica,
Souvenirs ,
sieraden, de
belangrijkste
boekenwinkels
van Amsterdam,
speciaalzaken (o.a.
Antiek)

Prijssegment
Horeca aanbod

Laag tot hoog
Ruim en breed,

van toeristen tot van toeristen
lokaal op Rokin
tot lokaal
Prijssegment
laag tot hoog
Gemiddeld tot
hoog
Cultureel aanbod
Koninklijkpaleis, Concertgebouw,
Nieuwe Kerk,
Grote Musea
Allard Pierson,
Beurs van
Berlage
Entertainment
Mdm Tussauds, Bols
Dungeon,
Ripleys,
Rondvaartboot
Sights/Must sees
Koninklijkpaleis, Museumplein,
Nieuwe Kerk,
Iamsterdam
Monument,
logo
Beurs van
Berlage, Dam
Branding/Marketing inspanningen
Branding als gebied?

Payoff

Website
Facebook
Instagram
Twitter

ntb

ntb
ntb
ntb
ntb

+ Grachtengordel
Mode, dagelijks, Met name
divers
erotiek en
souvenirs

Met name hoog Midden
Ruim en breed
Ruim en breed

Doelgroep

Wallengebied

vooral lokaal
gericht
Gemiddeld
Beperkt

Divers en Vintage
Met name mode,
nationaal en internat
ionaal

Laag
Ruim

Midden
Ruim en breed

Laag/midden
Ruim en breed

vooral gericht
op toeristen
Laag tot
gemiddeld
Erg beperkt.
Enkele
exposities

vooral lokaal gericht

vooral lokaal gericht
(Foodhal populair toerist)

Gemiddeld

Laag tot gemiddeld

diverse
musea/theaters

Bioscoop , exposities

Grachten

De Hallen

Erotisch getint

Tsja

❌, maar kan
onder
Amsterdammers
wel als een sterk
merk gezien
worden

maar geïnitieerd
vanuit de Hallen.

❌, maar kan
desondanks
wel als een
sterk merk
gezien worden

Enrich yourself

❌

❌

❌

❌
❌
❌
❌

❌
❌
❌
❌

Centrum voor Media,
Cultuur, mode, horeca
en ambacht

❌
incl webshop
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5 Conclusies
5.1 Samenvatting
De vijf straten van het Paleiskwartier bieden allen een mix van horeca en retail, aangevuld
met entertainment & cultuur in een historische setting. Het verschil zit vooral in accenten en
nuances. Ook binnen de straten zelf zijn deze verschillen te vinden:
Gericht op bewoners/Gericht op bezoekers
Laag prijssegment/hoog prijssegment
Verblijfsfunctie/doorgangsfunctie
Breed functiebereik/Smal functiebereik
Los van het samenkomen van functies is het Paleiskwartier ook de plek waar mensen samen
komen: Amsterdammers, Nederlandse bezoekers en buitenlandse bezoekers. Zij komen hier
om te winkelen, te eten, te genieten, te vieren, te protesteren, te herdenken…
Kortom, het Paleiskwartier is alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt binnen één
klein gebied:
Historie. De oudste vierkante kilometers van de stad, van monument tot museum
Winkelen. Het meest complete (niet dagelijkse) winkelaanbod: alle merken, van
goedkoop tot zeer luxe.
Eten. Van fastfood tot 2 sterren
Cultuur & Attracties: van sexmuseum tot archeologisch museum en exposities.
Ofschoon het Paleiskwartier een redelijk aanbod heeft op gebied van cultuur heeft is dit niet
datgene waar het zich mee onderscheid van andere gebieden. Het aanbod is wel een
verrijking van het gebied maar richting Leidseplein en het Museumkwartier is ook een groot
aanbod dat ook als zodanig gecommuniceerd wordt naar zowel Amsterdammer als toerist.
Ons voorstel is om het culturele aanbod te gebruiken ter ondersteuning maar niet
voor de primaire positionering. Het culturele aanbod zouden wij vooral
communiceren via actuele kanalen zoals culturele agenda’s
Het horeca aanbod is met name rondom het Rokin goed en daar zeker aantrekkelijk
voor de Amsterdammer. Ook hier geldt weer dat dit onvoldoende onderscheidend
is ten opzichte van het aanbod elders.
Op het gebied van attracties (Sexmuseum, Madame Tussauds, Ripleys, The
Dungeon, rondvaart etc.) onderscheid het Paleiskwartier zich wel. Dit aanbod zal
vooral de toerist aanspreken en is minder relevant voor de Amsterdammer.
Het belangrijkste onderscheidende vermogen zit in het zeer uitgebreide en brede
winkelaanbod. Nergens in Nederland is zo’n groot en breed aanbod. Het enige
waar het Paleiskwartier minder op scoort is de aanwezigheid van kleinere,
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specialere merken. Deze zijn overigens wel op loopafstand te vinden in de Jordaan
en negenstraatjes.
Het onderscheidende vermogen van het Paleiskwartier zit naast het zeer
aantrekkelijke winkelaanbod vooral in de som der delen.
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5.2 Doelgroep
In (gebieds)marketing wordt veel gebruik gemaakt van demografische (leeftijd, geslacht,
opleiding etc.) en psychografische indelingscriteria (levensstijl, persoonlijkheid etc). Dit kan
zinvol zijn want het geeft inzicht:
-

Op welke groep we ons gaan richten
Op welke manier we het beste met deze groep kunnen communiceren om onze
doelen te bereiken: welke toon, welke boodschap, via welke kanalen etc.

Het probleem hiermee binnen het Paleiskwartier is dat de verschillende ondernemingen
binnen gebied verschillende doelgroepen hebben. De horeca in het lage prijssegment is het
meest gebaat bij voldoende toeristen met relatief lage kwaliteitseisen. Ofschoon horeca in
het midden en hogere prijssegment ook door toeristen bezocht wordt ligt de focus voor veel
ondernemingen in dit segment op de Amsterdammer.
Ook voor retail geldt dat het aanbod en de erbij horende doelgroepen erg divers zijn. Er is
een vrij groot op toeristen gericht winkelaanbod. Het grootste gedeelte richt zich echter niet
specifiek op deze groep ofschoon in met name het luxe segment toeristen een expliciete
doelgroep vormen. Als we kijken naar de huidige bezoekers van het Paleiskwartier dan valt
daar niet een duidelijk profiel van op te stellen. Deze vormt een afspiegeling van zowel de
diversiteit aan bewoners als toeristen.
ð Ons voorstel is om in deze fase geen harde doelgroep en segmentatie keuze te
maken op basis van demo- of psychografische criteria. Het aanbod, het
bezoekersprofiel en het gewenste bezoekersprofiel zijn daarvoor te divers.
Daarnaast maakt het huidige budget op dit moment gerichte doelgroep bewerking
toch ook moeilijk.
ð Gerichtere positionering en doelgroep keuze is eventueel wel mogelijk op
straatniveau. Zowel het Rokin als de Kalverstraat ondersteunen de inspanningen op
Paleiskwartier niveau, maar bewerken ook vanuit straatniveau specifieke
doelgroepen.
ð Wij stellen een segmentatie voor op basis van herkomst en gedrag, waarbij het
doel van het bezoek de belangrijkste is.
1. Doel bezoek. Komt men gericht om te winkelen, te eten of een combinatie.
Of komt men om Amsterdam in zijn algemeenheid te ervaren waarbij
winkelen en eten onderdeel zouden kunnen zijn. Of is men in het gebied
omdat dit eenvoudigweg de route is naar een andere bestemming.
2. Herkomst. Amsterdammers/Toeristen. Waarbij de laatste groep ingedeeld
kan worden in Nederlands/Buitenlands en dag-/verblijfsbezoek.
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3. Eventueel kan onderscheid gemaakt worden naar prijssegment/beschikbaar
budget
ð Toeristen zijn economisch erg belangrijk voor het Paleiskwartier. Uit ons onderzoek
blijkt echter dat minimaal 75% van de toeristen die Amsterdam bezoeken in het
Paleiskwartier komen. Ons voorstel is daarom om in deze fase deze groep niet
expliciet te gaan bewerken maar er wel voor te zorgen dat zij het Paleiskwartier
tegenkomen op alle relevante plekken (plattegronden, gidsen, websites etc) met de
door ons gewenste positionering.
ð Retail. Als alleen gekeken wordt naar gemiddelde bestedingen per persoon vormt
voor het grootste gedeelte van de retailers de Amsterdammer (incl. regio) en
Nederlander de meest interessante doelgroep.
ð Horeca. Voor de meeste horecaondernemers in het lagere prijssegment vormen
buitenlandse bezoekers de meest interessante doelgroep. Voor het midden en
hogere prijssegment (die vooral op het Rokin te vinden is) vormen bewoners van
de metropool regio Amsterdam de belangrijkste doelgroep.
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5.3 Formulering positionering
Het Paleiskwartier is het bruisende centrum van Amsterdam en biedt alles
dat Amsterdam aantrekkelijk maakt. Voor bezoekers maar vooral ook voor
Amsterdammers. In het Paleiskwartier komt alles samen: Amsterdammers,
bezoekers en het meest complete winkel en horeca aanbod in een
historische setting. Een bezoek aan Amsterdam zonder het Paleiskwartier
te bezoeken is niet compleet. Een bezoek aan het Paleiskwartier is een
compleet bezoek aan Amsterdam.
Bij communicatie naar de toerist is hierin het grote aanbod aan attracties relevant.
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6 Marketingstrategie
In deze fase is het belangrijk om de merknaam Paleiskwartier direct goed neer te zetten. Het
budget geeft geen ruimte voor uitgebreide campagnes, het is belangrijk om hier rekening
mee te houden met het ontwikkelen van de marketingstrategie. Het heeft geen zin om halve
of niet goed uitgevoerde acties te doen.
Tegelijkertijd is er een groot communicatie potentieel door slim aansluiting te zoeken bij
marketinginspanningen van de diverse Bizbesturen, de ondernemers binnen het
Paleiskwartier en andere organisaties die actief communiceren in en over Amsterdam
(Tours&Tickets, Amsterdam Marketing etc.).

6.1 Prioriteiten 2017
De belangrijkste prioriteit voor de komende 12 maanden is het lanceren van de naam
Paleiskwartier en ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk de aanduiding van het gebied
wordt.
Daarnaast willen we dat zodra het gebied waar dan ook omschreven wordt, dit
overeenstemt met de opgestelde positionering.
De bovenstaande inspanningen zijn nog niet gericht op een specifieke doelgroep.
Voor 2017 is ervoor gekozen om één doelgroep actiever te gaan bewerken: de
Amsterdammer.
Zodra deze basis staat zal gekeken worden of met behulp van de diverse
stakeholders het budget verruimd kan worden zodat meer gerichte acties mogelijk
zijn.
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6.2 Basisinstrumenten
De komende maanden zal een toolset ontwikkeld worden waarmee we het Paleiskwartier
neer kunnen zetten:
Logo. Dankzij hulp van de Kroonenberg groep is een
duidelijk herkenbaar logo ontwikkeld. Er is gekozen voor
een zegel met daarin de merknaam en de Andreaskruizen
verwerkt. De zegel verwijst naar het historisch erfgoed van
het gebied en straalt daarbij ook de allure uit die zo
kenmerkend is voor het gebied. Tegelijkertijd wordt door
een strak en schreefloos lettertype het eigentijdse aanbod
benadrukt. Tevens wordt met de subtiele toevoeging van
de Andreaskruizen het Amsterdamse benadrukt.
Pay-off. Om het merk te laden zal een goede pay-off ontwikkeld worden.
Boilerplate. Er zullen een aantal goede omschrijvende teksten/boilerplates
geschreven worden die het gebied volgens de positionering omschrijven en die actief
en consequent ingezet worden. Dit zijn de teksten die bijvoorbeeld door journalisten,
bloggers en tekstschrijvers gebruikt zullen worden op momenten dat zij over het
Paleiskwartier schrijven.
De Parels/Juwelen. Het Paleiskwartier bevat unieke bestemmingen die al dan niet
bekend zijn. Dit zijn de extra elementen waarmee benadrukt kan worden waarom
het Paleiskwartier het bezoeken waard is. De lijst met parels wordt opgesteld in
samenwerking met de VVAB.
Website. De website zal een goed overzicht moeten bieden van wat het
Paleiskwartier te bieden heeft. Naast een overzicht van de parels kan dit doormiddel
van een overzicht van alle winkels, attracties, horeca etc. zoals dit nu ook op de
individuele Biz sites te vinden is. Daarnaast zou ook een directe feed geplaatst
kunnen worden van updates van de individuele biz sites. Door de Paleiskwartier
website slim te koppelen met de individuele sites zal getracht worden om de
updatekosten zo laag mogelijk te houden.
Social: Facebook & Instagram. Gekeken zal moeten worden of er unieke
Paleiskwartier items gecreëerd moeten worden of dat het volstaat om content van
de leden door te plaatsen. Zowel het Rokin als de Kalverstraat zijn erg actief op social
media en hebben relevante items. Daarnaast adviseren wij om de parels volgens een
agenda te delen
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6.3 Merkdragers
Plattegronden, gidsen etc. Een belangrijk instrument om het Paleiskwartier bekend te
maken is ervoor te zorgen dat het op zoveel mogelijk plattegronden, gidsen, google
maps etc vermeld wordt. Op de kaarten van Tours&Tickets staat al het Paleiskwartier
al vermeld.
Openbare ruimte straatnaamborden, raamstickers etc. Om het Paleiskwartier direct
zichtbaar te maken worden raamstickers ontwikkeld die alle ondernemers op de
etalageruiten kunnen plaatsen. Gezien de ontwikkelingen in het Hallenkwartier is
ervoor gekozen te wachten met straatnaambordjes. Er zal eerst draagvlak gecreëerd
worden bij stadsdeel en bewoners.
Uitingen ondernemers. Ondernemers zullen gestimuleerd worden om waar mogelijk
de aanduiding Paleiskwartier te gebruiken in alle uitingen: van folders tot tassen.
GVB. Er zal getracht worden om het GVB bij de relevante haltes (en uitingen) het
Paleiskwartier te laten noemen.

6.4 Evenementen
De merknaam Paleiskwartier wordt eind maart gelanceerd met een grote PR-actie
rondom de doop van een Paleiskwartiertulp. Deze zal daarna in een groot aantal
tulpenschalen in het gebied terug te vinden zijn.
Gedurende het jaar zal aansluiting gezocht worden met andere relevante
evenementen zoals:
o Sinterklaas (sponsoring van de intocht waarmee het logo mee gaat op alle
uitingen)
o Kerstmis, door het logo in zoveel mogelijk kerstbomen in het gebied te
hangen.
o Opening Rode Loper/Noord-Zuidlijn
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