
  

Feiten & cijfers 
Oppervlakte  
▪ 9.300 ha Friese meren,  
▪ 15.000 ha hele Friese boezem 
▪ 1.000 km recreatieve vaarwegen 
▪ IJsselmeergebied en Wadden 
▪ Totale oppervlakte is Friesland de grootste 

provincie, zonder water twee na grootste. 
Vakanties (met overnachting) 
▪ 55% van de Nederlanders die een 

watersportvakantie onderneemt gaat naar 
Friesland. 

Vrijetijd (activiteit > 1 uur zonder 
overnachting) 
▪ 28% van de Friezen onderneemt jaarlijks 

een watersportactiviteit. De helft ervan 
doet dit 3 of meer keer per jaar.  

▪ 18% van de Nederlanders onderneemt 
jaarlijks een watersportactiviteit. 

Aanbod 
▪ 250 jachthavens en 30.765 ligplaatsen  en 

3.500 vrije ‘marrekrite’ ligplaatsen in het 
buitengebied. 

Economische betekenis 
▪ Aandeel R&T in totale werkgelegenheid is 

7%  
▪ Daarvan is 19% direct gerelateerd aan 

watersport (daarvan 44% bij jachtwerven) 

 
 

Trends & Ontwikkelingen 
Veranderende waterrecreant 
▪ langer verblijf in de haven 
▪ meer dagtochten, 
▪ onervaren 
▪ zoekt meer afwisseling, stelt hoge eisen 

en hecht belang aan duurzaamheid. 
Veranderende vloot 
▪ sloepen (elektrisch) 
▪ actie en snel; foilen, kiten, tubing 
▪ zowel groter en luxer en houseboats 
▪ als kleiner en transporteerbaar; suppen,  

bellyboats, kanoën en trailerbare boten 
Sterke interactie water en land 
▪ e-fietsen aan boord 
▪ dagje varen vanuit B&B 
▪ behoefte koelteplekken voor 

landrecreanten bij hittestress 
Veranderende regels en autonome 
ontwikkelingen 
▪ Consument veeleisender, wenst luxe, 

zoekt diversiteit, authentieke belevenis. 
▪ Waterwet; decentralisatie taken 
▪ Klimaat en hittestress 
▪ Waterplanten 

Sterk 
▪ divers en aantrekkelijk water voor alle 

waterrecreatie vormen, veel 
vaarrondjes.  

▪ ruimtelijke kwaliteit en interessant 
achterland  

▪ goede infrastructuur en voorzieningen 
voor 'traditionele' watersporter 

▪ imago en naamsbekendheid Frl = water 

Zwak 
▪ beperkte verbinding water en land 
▪ versnippering van water en beperkte 

samenwerking (intern en extern) 
▪ onvoldoende voorzieningen en 

faciliteiten voor 'nieuwe' 
waterrecreanten 

Kans 
▪ groei in deelsegmenten; sloep/sup/actie 
▪ waterrecreant wil meer dan varen alleen 
▪ Informeren en vermarkten 

Bedreiging 
▪ afname 'traditionele' watersporters, 

toename onervaren waterrecreant 
▪ conflicterende belangen en regelgeving 
▪ bereikbaarheid en bevaarbaarheid 

(openbaarheid, waterplanten,  
intensiteit weg en spoor). 

Leerpunten FMP (TOP) 
▪ Verbetering bereikbaar- en bevaarbaarheid 
▪ Versterking marktpositie, ruimtelijke kwaliteit en natuur 
▪ Integrale aanpak met duurzaamheid als voorwaarde en ruimtelijke kwaliteit als speerpunt. 
▪ Open afstemming en samenwerking; Middelen bij elkaar brengen en werk met werk 

combinaties en meerjarige inzet met focus, hotspots en deadlines is als werkwijze positief 
ervaren door sector en overheden 

Ambitie 
Fryslân is een gastvrije provincie voor alle waterrecreanten. We maken ons 
Blauwe Goud bevaarbaar, zichtbaar en beleefbaar voor Friezen en toeristen die 
op, aan of in het water zijn vrije tijd doorbrengt of een sport beoefent.  
 

Uitgangspunten en leidende principes 
FRYSLÂN IS WATER EN … 
..... MEER 

1. Waterrecreatie heeft betrekking op water en land. We beogen een sterkere 
verbinding tussen de kwaliteiten van water- en land. Daarbij koesteren de 
ruimtelijke kwaliteit en openbaarheid van de oeverzone en streven we naar een 
sterkere zichtbaarheid en beleefbaarheid van het water vanaf het land en vice 
versa. 

..... VOOR IEDEREEN 
2. In Fryslân bieden we ruimte en faciliteren we het brede palet van 

waterrecreatieve activiteiten; in- op of aan het water. We onthalen gastvrij zowel 
de traditionele watersporters, de innovatieve waterrecreanten, als de recreant 
aangetrokken op het snijvlak water en land.  

... MOOI EN LEEFBAAR 
3. We koesteren onze kwaliteiten en daarom maken we keuzes. We geven ruimte 

aan een divers palet van gebruiksmogelijkheden. Maar niet alles is of kan overal en 
het is niet automatisch meer, meer, meer. In het keuzeproces zijn onze 
speerpunten en opgaves bepalend voor de koers en volgt voor de uitvoering een 
gewogen afweging van kosten en baten voor: 
- een prettige en gezonde woon- en leefomgeving 
- natuur- en cultuurerfgoed 
- economie en werkgelegenheid 

...MET ELKAAR 
4. We doen het samen. Waterrecreatie kent zoveel aspecten en raakvlakken met 

andere disciplines. We willen samen met betrokken partijen het brede belang van 
waterrecreatie koesteren en uitbouwen. Dit vraagt intensieve afstemming en 
samenwerking. Een continu lange termijn proces waarin partijen met elkaar keuzes 
maken, afspreken en aanspreken. Dat vraagt blijvende verbinding en coördinatie. 
Daarin wil de provincie Fryslân een rol van betekenis spelen.   

 
 

Visie 
Fryslân is water. Het water beleven en ervaren is van groot belang en toegevoegde 
waarde voor zowel inwoners als gasten. Water in Fryslân is:  

•        Genieten van het ondernemen van activiteiten op, in en aan het water,   

•        Genieten van de met water verbonden cultuur en natuur   

•        Genieten van een dynamisch varend decor.   
Een drieluik van genieten vanaf water en land die Fryslân koestert en uitbouwt. 

 

Aanbevelingen (TIP) 
▪ Water is belangrijk voor T&R en Fryslân en is nooit af of vanzelfsprekend. Inzet voor 

fijnmazig vaarnetwerk (rondjes) en eigentijdse voorzieningen noodzakelijk. 
▪ Watersport verbreden naar waterrecreatie – sterkere verbinding water en land 

en toeristische productontwikkeling. 
▪ Focus van toegevoegde waarde voor economie naar toegevoegde waarde en 

versterken leef- en woonomgeving, natuur en cultuur. 
▪ Zoekt aansluiting en lever met waterrecreatie bij aan oplossingen bij andere opgaven 
▪ Meer aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en klimatologische vraagstukken 
▪ Borg beheer en onderhoud. 
▪ Geef ruimte aan innovatie, actie en vernieuwing en jeugd. 
▪ Meer monitoren 
▪ Betere informatievoorziening en meer vermarkten 
▪ Zorgen voor continuïteit in beleid en samenwerking en samenwerkingsvormen 
▪ Richt op coördineren en verbinden, werk vanuit een vraag 
▪ Houdt ruimte voor flexibiliteit en inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
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Speerpunten waterrecreatie 
 
Gastvrij onthaal (nieuwe ) 
waterrecreanten 

Jeugd verleiden (plan en actieprogramma) 
Inspirerend en duidelijk wegwijs op en rond het water. (Goede 
communicatie en voorlichting: bewegwijzering, 
watersportbrochure, app, thematische routes centraal) 
Samen promoten en vermarkten. Fryslân heeft al veel te 
bieden, breng dit voor het voetlicht. Positioneer breder dan 
alleen watersportprovincie. Fryslân is water en land om te 
varen, fietsen, wandelen en camperen.  

Ruimte voor nieuwe watersporten en innovatie (dynamische 
zonering naar functies; toekomstgericht en toekomstbestendig 
met ruimte voor traditioneel en innovatie; icoonprojecten 
faciliteren) 

Water en land verbinden. Water zichtbaar, beleefbaar en 
ervaarbaar. Water als vliegwiel voor brede toeristisch 
recreatieve productontwikkeling aan en rond het water. 
Inzetten op verersterken oeverrecreatie (strandjes, stimuleren 
innovatieve concepten aan het water) routes langs water (jaag- 
en oeverpaden revitaliseren) en sterkere verbinding water en 
cultuur en natuur.  

Koesteren bestaande 
kwaliteiten; bouwen en borgen 
van een goede basis 

Op en top bevaarbaar Fryslân (beheer en onderhoudsplan, 
bereikbaarheid voorzieningen, brugbediening optimaliseren, 
goede aansluiting op omringende vaarregio's, fijnmazigheid 
(meer rondjes) en veiligheid vergroten.  

Aantrekkelijke voorzieningen die aansluiten bij veranderende 
waterrecreant en - vloot. O.a.meer dagrecreanten (toilet, 
walverbinding), senioren, natuur- cultuurzoekers, sportvissers.  

Verduurzamen waterrecreatie (schoon water,  schoon varen 
(elektrisch varen, schone brandstoffen), duurzame havens en 
recycle ‘end of life’ boten 

Versterken integrale 
samenwerking 

Interne samenwerking rond waterrecreatie invullen en 
vormgeven; informeren, agenderen en versterken. 

Externe samenwerking invullen en vormgeven, informeren en 
versterken; (wateroverleg, BRTN) 
Branche versterken (samenwerkingsverbanden, vitale 
jachthavens) 

Structurele monitoring 
 

Eigendom (vastgoed) 
▪ Belang van openbaarheid van oevers 

vanuit recreatie afwegingsfactor bij 
keuze wel/niet verkoop. 

Waterkwantiteit 
▪ Gebruik van water afwegingsfactor bij 

boezempeil (verdroging, bodemdaling, 
natuur, bufferfunctie) 

▪ Bij keuze inrichting en 
onderhoudsdieptes meren zijn 
recreatieve- en commerciële 
activiteiten significante componenten. 

 

Gastvrijheidseconomie 
▪ Visie Position Paper: in 2030 profiteren alle 

inwoners en gasten van onze provincie van 
toerisme en recreatie. 

▪ Prioritaire opgaves  
– Slimme groei 
– Toekomstbestendige banen  
– Destinatiemarketing 
– Vitale waterrecreatie 
– Vitale logiesaccommodaties 
– Dagrecreatieve netwerken compleet 
– Toeristische data op orde 

▪ Samenhang en overlap met productontwikkeling, 
landrecreatie, promotie & marketing en 
organisatie & samenwerking sector. 

Waterkwaliteit 
▪ Fryslân overal zwemwaterkwaliteit 

(Toewijzen zwemwaterlocaties, 
openbaar water = zwemwater 

▪ Schoon oppervlakte water; aanpak 
vuilwaterlozing recreatievaart. 

▪ Visstand beheer in relatie recreatief 
gebruik. 

Omgevingsvisie 
▪ Samen met omgeving; leefbaarheid 

door bereikbaarheid van dorpen 
(fijnmazigheid/rondjes kleine 
waterrecreatie) 

▪ Flexibel beleid met duidelijke kaders, 
ruimtelijke kwaliteit en beleving zijn 
uitgangspunten. 

▪ Maatwerk – Nije Pleats methodiek met 
positie voor gebruik van water  

 

Energietransitie 
▪ Ruimte op water voor duurzame energievormen 

in harmonie gebruik van water;  
▪ Duurzame mobiliteit op het water; Fryslân 

proeftuin schoon varen. 
 

Cultuur 
▪ Behoud varend erfgoed als pijler van het 

varend decor 

SP
EER

P
U

N
TEN

 &
 O

P
G

A
V

ES 
U

ITV
O

ER
IN

G
 

Natuur 
▪ Natuurbeleving versterken 
▪ Natuurwaarden behouden 
▪ Continueren erecode 

vogelrustgebieden 
 

 

IJsselmeerkust/Wadden 
▪ Positionering en bereikbaarheid havens 

Wadden en IJsselmeerkust. 
▪ Verbinding binnen en buitenwater 

(sluizen) 
▪ Kitesurflocaties/funsportszones 
▪ Werelderfgoed Wadden 

 

EXTERNE BELANGHEBBENDEN 
▪ Ondernemers 
▪ Bewoners 
▪ Overheden 
▪ Branche organisaties 
▪ Samenwerkingsverbanden  

 

Vaarweg- en nautisch beheer 
▪ Vaarwegklasses,  
▪ Scheiding beroep-recreatie (veiligheid) 
▪ Ligplaatsenbeleid 
▪ Aandacht voor toewijzing snelle 

watersport gebieden. 

Integrale aanpak op verschillende 
niveaus: kern, gebied, route … 
 
 
 

Sport en onderwijs 
▪ Jeugd enthousiasmeren en betrekken. 
▪ Topsport faciliteren. Sporthelden hebben 

aanzuigende werking op breedtesport 


