
Doesburg

En het perspectief van de bezoeker



Wat is het effect van de 
bestemmingswijzigingen aan 

de Verhuellweg op de 
toeristische beleving van 

Doesburg?



Customer Journey



1 Bewustzijn

• Men komt op het idee om 
Doesburg te gaan bezoeken:

• Via, via

• Een leuk artikel

• Reclame

• Social media



Te verwachten effect van de 
bestemmings-verandering op 
het bewustzijn?

• Geen:

• Te klein onderdeel van de gehele
beleving van Doesburg om in 
communicatie een rol te laten 
spelen

• Overschaduwd door andere
kenmerken



2 Besluit

• Issues rond de beslissing:

• Vaak praktische zaken

• kinderen, mobiliteit, 
beschikbare tijd, weer

• Goed verhaal voor thuis



Te verwachten effect van de 
bestemmings-verandering op 
de besluitvorming?

• Geen:

• Beslissing wordt niet beïnvloedt
door een mogelijk visueel effect van 
één van de gebouwen rond de 
historische kern van Doesburg, want 
men weet nog niet van het bestaan
van het gebouw.



3. Bezoek aan Doesburg

• Kruip in de huid van de bezoeker

• Tombola aan prikkels of impulsen:

• Staan we in de file

• Waar kunnen we parkeren

• Hoe ver is het lopen

• Vinden de anderen het wel leuk

• Verassing door de schoonheid van de stad

• Verdieping in het verhaal achter de Hanzestad

• Lekker bijkletsen op een terras

• Goede bediening en service

• Et cetera



Te verwachten effect van de 
bestemmings-verandering op 
de beleving van Doesburg?

• Verwaarloosbaar:

• Binnen het scala aan ervaringen
speelt een hoger gebouw buiten het 
centrum een verwaarloosbare rol

• Als de pret wordt gedrukt is het 
door andere prikkels



4. Loyalty: het verhaal
achteraf

Wat vertelt de bezoeker achteraf?



Wees vooral trots op Doesburg!
Met deze recensies zou ik me geen zorgen maken.



Conclusie

Er is geen effect op de beleving van Doesburg te verwachten door de 
bestemmingswijzigingen aan de Verhuellweg.



Dank u wel!


