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Inleiding
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Van 24 tot en met 26 september vond de IRONMAN Westfriesland 2021 plaats. Het 
evenement bestond uit de IRONMAN 70.3 Westfriesland (hierna ‘de 70.3’) op zondag, 
voorafgegaan door de IRONMAN 4:18:4 Westfriesland (hierna ‘de 4:18:4’) en de IRONMAN 
5150 Westfriesland (hierna ‘de 5150’) op zaterdag en een IRONKIDS en een NightRun op 
vrijdag. Het parcours van de triatlon bracht de deelnemers ook door andere gemeenten in de 
regio Westfriesland.

De deelnemers en bezoekers aan de IRONMAN Westfriesland hebben tijdens hun verblijf 
uitgaven gedaan die ten goede zijn gekomen aan de lokale economie. Zij hebben in 
Westfriesland gegeten en gedronken, aankopen gedaan (merchandise, winkelen) en 
toeristische attracties bezocht. Bovendien had een deel van de deelnemers en bezoekers in 
het weekend één of meerdere overnachtingen in de regio Westfriesland. 

Daarnaast heeft het organisatiecomité (hierna ‘de organisatie’) in de aanloop naar en tijdens 
het evenement uitgaven gedaan in de regio Westfriesland. Daar staat tegenover dat de 
organisatie ook subsidies heeft ontvangen van de Westfriese overheden en inschrijfgeld van 
de Westfriese deelnemers. 

De organisatie van het evenement was in handen van Extra Leisure, tevens licentiehouder 
van IRONMAN in Nederland. Namens de zeven Westfriese gemeenten vervulde de Stichting 
Westfriesland Events de rol van opdrachtgever richting de organisator.
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Namens de regio Westfriesland wil de Stichting Westfriesland Events graag weten hoe groot 
de netto economische impact van het IRONMAN evenement is geweest. Zij heeft het 
sporteconomisch adviesbureau Sport2B gevraagd de omvang van dit effect te onderzoeken 
conform de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)*. Deze 
rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek.

In de hoofdstukken 1 wordt kort de achtergrond van economisch impact onderzoek geschetst. 
Hoofdstuk 2 gaat over de onderzoeksopzet en bevat de gebruikte definities, uitgangspunten 
en aanpak. In de volgende hoofdstukken komen de bestedingen van de deelnemers 
(hoofdstuk 3), bezoekers (hoofdstuk 5) en de organisatie (hoofdstuk 5) aan de orde. In het 
afsluitende hoofdstuk 6 wordt de totale economische impact van de IRONMAN Westfriesland 
gepresenteerd.

* In deze landelijke werkgroep hebben publieke en private partijen die zich met evenementenonderzoek bezig houden
gezamenlijk richtlijnen opgesteld, onder andere voor het verantwoord en toetsbaar uitvoeren van economische impactstudies. 



1. Het meten van economische impact
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Definitie
De economische impact van een evenement is gedefinieerd als de additionele (netto) 
bestedingsimpuls die het evenement voor het onderzoeksgebied genereert. Onder additionele 
bestedingen worden bestedingen verstaan die voldoen aan twee voorwaarden:
- Het betreft nieuwe, extra geldstromen die het onderzoeksgebied als bestemming hebben; 
- De bestedingen zijn bovendien direct gerelateerd aan het evenement. Dat wil zeggen dat 

zij zich zonder het evenement niet zouden voordoen.

Afbakening
Onderzoek naar de economische impact van een evenement vereist altijd een geografische 
afbakening. In dit onderzoek staat de impact van het IRONMAN evenement op de Westfriese 
economie centraal. De regiogrens vormt de daarmee afbakening van het onderzoeksgebied.

Conform de WESP-richtlijnen volgt uit het bovenstaande onder meer dat de bestedingen van 
deelnemers en bezoekers die woonachting zijn in Westfriesland niet worden meegenomen in 
de impactanalyse. Hun lokale bestedingen hebben immers geen impact op de lokale 
economie. Deze groep wordt daarom in het vervolg van deze rapportage buiten beschouwing 
gelaten. Waar gesproken wordt over Nederlandse deelnemers en/of bezoekers worden 
deelnemers en/of bezoekers bedoeld die in Nederland, maar buiten Westfriesland wonen.
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Bij de analyse van de economische impact van de IRONMAN Westfriesland zijn de volgende 
definities en uitgangspunten gehanteerd.

Bestedingen
Bij de economische impact van de IRONMAN Westfriesland gaat het om de additionele 
bestedingen van:
- deelnemers
- bezoekers 
- de organisatie 

Deelnemers 
Onder deelnemers worden in dit onderzoek verstaan de deelnemers aan de 70.3 op zondag 
en de twee evenementen op zaterdag (4:18:4 en 5150). Het IRONKIDS event en de NightRun
op vrijdag zijn vanwege de verwachte geringe impact buiten beschouwing gelaten. Uit cijfers 
van de organisatie blijkt dat hiervoor op zondag 1.204 deelnemers aan de start stonden. Op de 
andere twee afstanden gingen in totaal 493 deelnemers 
van start. De tabel toont het aantal Nederlandse en 
buitenlandse deelnemers bij de drie afstanden. 

Afstand Totaal Nederland Buitenland
4:18:4 128 110 18
5150 365 295 70
70.3 1.204 743 461
Totaal 1.697 1.148 549
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Bezoekers en bezoeken 
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen bezoeken en bezoekers. Onder een 
bezoek wordt in dit onderzoek verstaan: een verblijf van maximaal een dag in de regio 
Westfriesland om deel te nemen aan de IRONMAN Westfriesland of als toeschouwer bij het 
evenement te zijn. Onder een bezoeker wordt verstaan: een unieke persoon die vanwege één 
van bovengenoemde redenen naar Westfriesland is gekomen. Eén bezoeker kan goed zijn 
voor meerdere bezoeken. 

Deelnemers, mede-deelnemers en aanhang
De deelnemers is gevraagd hoe groot hun reisgezelschap was. Ook is gevraagd hoeveel 
personen in hun reisgezelschap deelnemers aan het IRONMAN evenement waren. Naast 
deelnemers en mede-deelnemers bestonden de reisgezelschappen ook uit ‘aanhang’ in de 
vorm van meegereisde familieleden of vrienden.



2. Onderzoeksaanpak
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Deelnemers
De bestedingen van de deelnemers zijn vastgesteld met behulp van online vragenlijsten. De 
gebruikte vragenlijsten zijn qua opzet en inhoud in lijn 
met de richtlijnen van de WESP. In totaal zijn 221 
ingevulde vragenlijsten verkregen.

Bezoekers
Op voorhand kon worden voorzien dat de bezoekers aan het IRONMAN evenement zouden 
bestaan uit twee groepen: 
- zelfstandige bezoekers, vooral afkomstig uit de regio Westfriesland. 
- meegekomen bezoekers (‘aanhang’): familieleden of vrienden van de deelnemers 
De eerste groep is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat hun bestedingen niet 
additioneel zijn. De bestedingen van de tweede groep zijn achterhaald via de deelnemers-
enquêtes. Door de deelnemers te vragen naar de samenstelling van hun reisgezelschap is 
een indicatief beeld gekregen van het aantal bezoekers dat naar Westfriesland is gekomen en 
hun bestedingen.

Organisatie
De bestedingen van de organisatie zijn in beeld gebracht aan de hand van financiële 
informatie die is verstrekt door de IRONMNAN organisatie. 

Totaal Nederland Buitenland
Zaterdag 54 47 7
Zondag 167 115 52
Totaal 221 162 59
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Aan de IRONMAN Westfriesland deden een kleine 1.700 mensen mee. De twee 
evenementen op zaterdag waren goed voor respectievelijk 128 (4:18:4) en 365 (5150) 
deelnemers. Bij het hoofdevenement, de 70.3 op zondag stonden 1.204 deelnemers aan de 
start. Van de 1.700 deelnemers was zeven procent woonachtig in Westfriesland, 61 procent 
woonde elders in Nederland en 32 procent was afkomstig uit het buitenland. 

Additionaliteit
Van de Nederlandse deelnemers aan de zaterdag evenementen gaf 87 procent aan zonder 
het IRONMAN evenement niet in Westfriesland te zijn geweest. Bij de buitenlandse 
deelnemers gold dat voor 57 procent*. Bij de 70.3 op zondag was 99 procent van de 
Nederlandse deelnemers additioneel en 90 procent van de buitenlandse deelnemers. 

Dit leidt tot ca 1.500 deelnemers waarvan de aanwezigheid in Westfriesland direct 
samenhangt met het IRONMAN evenement. Dit maakt hun lokale bestedingen additioneel.

* Dit is een opvallend laag percentage. De afwijking wordt toegeschreven aan het geringe aantal enquêtes dat 
door deze specifieke doelgroep (buitenlandse deelnemers zaterdag evenementen) is ingevuld. Zie ook voetnoot pagina 8.
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Nederlandse deelnemers aan de zaterdag evenementen gaven aan gemiddeld 1,5 dagen in 
Westfriesland te zijn geweest. Voor Nederlandse deelnemers aan de 70.3 was dit gemiddeld 
2,2 dagen. Buitenlandse deelnemers waren gemiddeld 3,0 dagen in Westfriesland, waarvan 
2,4 dagen bij het evenement en 0,6 dagen ervoor of erna. De ca 1.500 additionele deelnemers 
zijn daarmee samen goed voor ruim 4.200 additionele verblijfsdagen in Westfriesland.

Dagbestedingen
Tijdens hun bezoek aan Westfriesland gaven additionele Nederlandse deelnemers aan de 
zaterdag evenementen gemiddeld 45 euro per dag uit aan eten & drinken, winkelen, vervoer 
en parkeren en andere zaken. Nederlandse deelnemers aan de 70.3 hadden een gemiddeld 
bestedingsbedrag van 52 euro. Buitenlandse deelnemers gaven aanzienlijk meer uit. Zij 
hadden een gemiddelde dagbesteding van 214 euro* (deelnemers zaterdag evenementen) en 
117 euro (deelnemers 70.3).

De dagbestedingen van deelnemers aan de IRONMAN Westfriesland zijn daarmee goed 
voor een additionele bestedingsimpuls van ca. 320.000 euro in de regionale economie.

*  Dit is opvallend hoog. De afwijking wordt toegeschreven aan het geringe aantal enquêtes dat door deze 
specifieke doelgroep (buitenlandse deelnemers aan de zaterdag evenementen) is ingevuld. Gezien de bescheiden 
omvang van de doelgroep in de totale populatie en de constatering dat tegenover deze uitgaven-overschatting een 
onderschatting van de additionaliteit staat (zie vorige pagina) is ervoor gekozen de enquête-uitkomsten te handhaven.
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Bestedingen aan logies
Van de additionele Nederlandse deelnemers aan de zaterdag evenementen gaf 28 procent 
aan vanwege de IRONMAN deelname één of meerdere overnachtingen te hebben gehad. Van 
de  deelnemers aan de 70.3 gaf 62 procent aan overnachtingen te hebben gehad. Bij de 
buitenlandse deelnemers gold dit voor vrijwel alle deelnemers aan de zaterdag evenementen 
en 89% van de deelnemers aan de 70.3.

Van alle overnachtingen door additionele deelnemers vond respectievelijk 84 procent (Neder-
landers) en 87 procent (buitenlanders) plaats binnen de regio Westfriesland. 

Nederlandse deelnemers aan de zaterdag evenementen 
en de 70.3 hadden respectievelijk 1,1 en 1,7 overnachtingen.
Bij de buitenlandse deelnemers ging het om respectievelijk 
3,0* en 2,2 overnachtingen. In totaal waren de deelnemers 
goed voor bijna 1.550 lokale overnachtingen. Bijgaande 
tabellen tonen de verdeling over de verschillend typen 
accommodaties.

* Een mogelijke verklaring voor deze relatief lange verblijfduur voor buitenlandse deelnemers aan de zaterdag
evenementen kan zijn dat zij waarschijnlijk onderdeel uitmaakten van een reisgezelschap waarin ook 70.3 deel-
nemers zaten. Deze bijzondere doelgroep kan daardoor zelfs meer overnachtingen hebben gehad dan de 
gemiddelde buitenlandse deelnemer aan de 70.3.

Nederland Buitenland
Vrienden en familie 19% 0%
Bed & Breakfast/Air B&B 25% 39%
Hotel 0-3 sterren 12% 15%
Hotel 4-5 sterren 18% 26%
Bungalowpark/appartement 17% 14%
Camping 9% 2%
Anders 1% 4%
TOTAAL 100% 100%
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Bijgaande tabel geeft weer welke bedragen (p.p.p.n) 
de deelnemers betaalden voor hun accommodatie.

De additionele deelnemers aan de IRONMAN evenementen hebben samen ca. 90.000 
euro uitgegeven aan hun verblijf in hotels, B&B’s, bungalowparken en campings. 

De Nederlandse en buitenlandse deelnemers waren met hun uitgaven goed voor een 
bestedingsimpuls van 410.000 euro in de Westfriese economie.

Nederland Buitenland
Vrienden en familie -€               -€               
Bed & Breakfast/Air B&B 53,03€          45,86€          
Hotel 0-3 sterren 61,25€          65,13€          
Hotel 4-5 sterren 101,14€        97,43€          
Bungalowpark/appartement 56,67€          72,33€          
Camping 19,41€          20,67€          
Anders 112,50€        31,25€          
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Bij deze editie van de IRONMAN is geen gericht (enquête)onderzoek gedaan naar 
bezoekers en hun bestedingen. Besloten is het aantal bezoekers en hun bestedingen af te 
leiden uit het deelnemersonderzoek*. In dit hoofdstuk wordt de analyse van de bestedingen 
van bezoekers aan de IRONMAN Westfriesland nader toegelicht. 

Net als de analyse van de deelnemersbestedingen bestaat de analyse van de bezoekers-
bestedingen uit twee onderdelen: 
- Dagbestedingen
- Bestedingen die samenhangen met gemaakte overnachtingen

Eerst moet echter worden vastgesteld hoeveel bezoekers vanwege het IRONMAN 
evenement naar Westfriesland zijn gekomen en welk deel van deze populatie als additioneel 
kan worden aangemerkt. 

* De gemiddelde dagbestedingen van bezoekers en hun uitgaven aan logies zijn gelijkgesteld aan die van de
deelnemers in hun reisgezelschap.
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Uit de deelnemersenquêtes kwam naar voren dat per Nederlandse deelnemer aan de 
zaterdag evenementen gemiddeld 1,36 bezoekers meekwamen. Voor de buitenlandse 
deelnemers ging het om gemiddeld 0,28 meereizende bezoekers. Dit betekent dat er op 
zaterdag 490 additionele bezoekers waren.

Voor de 70.3 op zondag gold dat op elke Nederlandse deelnemer gemiddeld 1,52 bezoekers 
meekwam. Met een buitenlandse deelnemer kwam gemiddeld 0,88 bezoeker mee. 
Daarmee waren er op zondag 1.410 bezoekers.

De in totaal 1.900 bezoekers waren goed voor 4.150 dagbezoeken aan Westfriesland. 

Additionaliteit
In de analyse zijn uitsluitend bezoekers meegenomen die zijn meegereisd met additionele 
Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Daarmee worden deze bezoekers zelf ook als  
additioneel gezien, evenals hun bestedingen.
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De Nederlandse en buitenlandse bezoekers aan de zaterdag evenementen gaven tijdens 
hun dagelijkse bezoeken respectievelijk 45 en 214 euro uit in de regio Westfriesland. Voor 
de Nederlandse en buitenlandse bezoekers aan de 70.3 op zondag ging het om 
dagbestedingen van 52 en 117 euro. 

De additionele bezoekers aan de IRONMAN Westfriesland hebben samen ca. 290.000 
euro uitgegeven. Deze uitgaven komen ten goede aan de Westfriese economie.
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Bestedingen aan logies
Van de additionele Nederlandse bezoekers aan de zaterdag evenementen en de 70.3 gaf 
respectievelijk 28 en 62 procent aan vanwege de IRONMAN deelname één of meerdere 
overnachtingen te hebben gehad. Bij de additionele buitenlandse bezoekers gold dit voor 
vrijwel alle bezoekers aan de zaterdag evenementen en 89% van de bezoekers aan de 70.3.

Van alle overnachtingen door additionele Nederlandse bezoekers vond 84 procent plaats in de  
de regio Westfriesland. Van de buitenlandse overnachtingen vond 87 procent in het 
onderzoeksgebied plaats.

Nederlandse bezoekers aan de zaterdag evenementen en de 70.3 met overnachtingen 
hadden gemiddeld 3,1 overnachtingen*. Bij de buitenlandse bezoekers aan de zaterdag 
evenementen ging het om 2,5 overnachtingen, de bezoekers aan de 70.3 hadden er 1,9.

In totaal waren de bezoekers goed voor bijna 2.650 lokale overnachtingen waaraan zij 
ca 140.000 euro uitgaven.

De Nederlandse en buitenlandse bezoekers waren met hun uitgaven goed voor een 
bestedingsimpuls van 430.000 euro in de Westfriese economie.

* Voor een mogelijke verklaring van dit hoge aantal overnachtingen van de zaterdagbezoekers, zie de voetnoot op pagina 9.
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Met het organiseren van de IRONMAN Westfriesland zijn aanzienlijke geldstromen gemoeid. 
Aan de ene kant heeft de organisatie inkomsten zoals inschrijfgelden en subsidies van de 
lokale overheden. Aan de andere kant maakt de organisatie kosten om het evenement op 
succesvolle wijze te organiseren. Bijvoorbeeld voor het aankleden van het evenement en het 
veilig afzetten van de route met hekken en verkeersregelaars.

Wanneer de organisatie geldstromen genereert die Westfriesland in- of uitstromen is er 
sprake van positieve en negatieve effecten op de Westfriese economie. 

De organisatie van de IRONMAN heeft inzicht gegeven in haar in- en uitgaande geldstromen. 
Na analyse blijkt dat de geldstroom die Westfriesland binnenkomt groter is dan de geld-
stroom die Westfriesland verlaat. Er is dus sprake van een positief netto bestedingseffect. 

Per saldo is de organisatie goed voor een positief bestedingseffect van ca. 130.000 
euro
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De totale additionele bestedingsimpuls voor de Westfriese economie als 
gevolg van het IRONMAN evenement bedroeg ca. 970.000 euro

Het IRONMAN Westfriesland evenement wist in totaal ca. 3.700 deelnemers en bezoekers 
aan te trekken. Ongeveer 27 procent hiervan (1.000) was afkomstig uit het buitenland. De 
overige 73 procent (2.700) kwam uit de rest van Nederland. 

Ongeveer 3.400 hiervan waren additioneel, dat wil zeggen dat zij zonder het evenement niet 
in Westfriesland zouden zijn geweest. Deze additionele deelnemers en bezoekers waren 
goed voor 8.350 verblijfsdagen en 4.200 overnachtingen in Westfriesland. Met hun dag-
bestedingen en bestedingen aan logies zorgden zij voor een significante bestedingsimpuls 
voor de regionale economie. 

Daarnaast was de ook organisatie goed voor een netto bestedingsimpuls

Onderstaande tabel toont de samenstelling van deze bestedingsimpuls. 

Bestedingsimpuls deelnemers 410.000€      
Bestedingsimpuls bezoekers 430.000€      
Bestedingsimpuls organisatie 130.000€      
TOTAAL 970.000€      
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