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Omzet toerisme geheel Fryslân:   € 897.000.000
Ca 11% van de Friese werkgelegenheid   

Aandeel omzet watersportsector: 26%   € 233.220.000
Omzet watersportsector Zuidwest Fryslân:   € 196.837.680

Uitgaven watersportverblijfstoeristen 
in Fryslân: 43,3%      € 101.000.000

Ter vergelijking:
- Twee parken van Center Parcs hebben omzet van ieder gemiddeld 
      € 75.000.000

- De Efteling heeft een jaaromzet van   € 117.000.000

Bron: ZKA 2010
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 Inleiding

De Ondernemersgroep TRO zwFryslân heeft in 2009 en 
2010 gewerkt aan de ontwikkeling van Nieuwe Markten 
voor Zuid West Friesland. Als overkoepelend streefbeeld is 
een Regionaal Beeldverhaal opgesteld. Hierbinnen worden 
concrete businesscases ontwikkeld. 
De aanleiding voor de activiteiten van de ondernemers-
groep is de urgentie dat de vrijetijdssector moet revitali-
seren. De investeringskracht binnen de watersportsector 
is beperkt, het productaanbod is aan vernieuwing toe en 
de Europese vrijetijdsmarkt vraagt steeds meer om nieuw, 
vraaggestuurd aanbod. 

Het besef is volledig aanwezig dat revitalisering niet smal 
sectoraal kan worden opgevat. Het grote economische en 
culturele belang van de vrijetijds- en watersportsector in 
Het Friese Merengebied is geen onderwerp van discussie. 
De wil tot aanpakken, tot samenwerking en het leggen van 
inhoudelijke koppelingen met regionale gebiedspartijen 
zijn aanwezig. 

De Ondernemersgroep TRO wil haar aandeel nemen in de 
regionale ontwikkeling. Dit actieplan is de vertaling van 
die inzet. Omdat de concrete activiteiten in het actieplan 
direct te maken hebben met het overkoepelende beeldver-
haal, wordt dit eerst kort aangestipt. Het achterliggende 

ontwikkelingsperspectief omvat de visie op waardecreatie 
en drie regionale strategieën. Vervolgens komt de concrete 
actielijst voor 2011 aan bod.

Regionaal Beeldverhaal

Het Regionaal Beeldverhaal bestaat uit twee verhaallij-
nen. De eerste verhaallijn ´Friese Meren, vaarschool van 
Europa´ verbindt water en wal via vrijetijdseconomie. Het 
staat voor een totaalpakket aan vrijetijdsbeleving, van 
watersportsector tot après sail in de dorpen. De tweede 
verhaallijn  ´Friese Meren Zuiver en Puur´ verwijst naar 
de Friese eigenheid, transparantie, functionele architec-
tuur, frisse lucht en wellness, wind en ambachtelijkheid.  
De verhaallijnen zijn metaforen, niet letterlijk op te vatten. 
De betekenis ervan is dat het Regionale Beeldverhaal 
zowel een ontwikkelingsrichting als een regionale ambitie 
benoemt. De kracht is de bundelingskracht en eenheid van 
uitstraling. Het kan gerealiseerd worden door aanhaking 
van meerdere gebiedspartijen die de ontwikkelingsrich-
ting delen. De ondernemersgroep nodigt dan ook nadruk-
kelijk overheden en andere gebiedspartijen uit om tot 
vergelijking van agenda ś te komen en de mutual gains op 
te zoeken. 

Referentievoorbeelden van de eenheid in uitstraling zijn 
het Oostenrijkse Hinterglemm en The Broads in Engeland. 
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In Hinterglemm wordt wintersport door de ondernemers 
en overheden samen als totaalpakket met lessen, kleding, 
verblijf, sport, natuur, recreatie en cultuur onder een vlag 
naar buiten geprofileerd en georganiseerd. The Broads is 
een meer overheidsgestuurde organisatie, vergelijkbaar 
met de Nationale Parken in Nederland, maar dan met 
een sterker verband tussen cultuur, natuur en toerisme-
recreatie. Deze voorbeelden maken tevens duidelijk dat de 
positionering van de regio in de vrijetijdseconomie elders 
in Europa al een succesvolle praktijk is.

Waardecreatie 

als maatschappelijke optimalisatie

Bij de invulling van het Regionaal Beeldverhaal met busi-
nesscases staat de waardecreatie centraal. Waardecreatie 
is om twee redenen van belang. De eerste reden is de snelle 
ontwikkeling van de aanbodgestuurde  vrijetijdseconomie 
naar een vraaggestuurde belevingseconomie. In onder-
staande afbeelding is dat gevisualiseerd (Bron:Telos, 2010). 
Deze ontwikkeling vraagt om businesscases die hier op 
inspelen: śmart cross overs ,́ ćustom made .́ Het is aan de 
ondernemers in de watersport en aan de wal in de dorpen 
om dat te bedienen.
Het Amerikaanse voorbeeld van de Wooden Boat School in 

Maine, USA laat zien hoe de beleving van  vaarvaardigheid 
op een klantgerichte en professionele wijze kan worden 
aangeboden op het niveau van een lokaal cluster. De 
Wooden Boat school combineert ‘lessen in zeemanschap’ 
met  ‘lessen in houten scheepsbouw’, merchandising en 
een magazine. Ervaringen en tips kunnen op een forum 
worden uitgewisseld. Vakkennis en cultuuroverdracht zijn 
hiermee geborgd zonder afhankelijkheid van overheids-
middelen (Bron: www.thewoodenboatschool.com).

De tweede reden is dat Waardecreatie ook een maatschap-
pelijke kant heeft, de bijdrage aan duurzame gebiedsont-
wikkeling. De ondernemersgroep wil díe economische 
activiteiten stimuleren die aan het sociale en ecologische 
kapitaal van de regio bijdragen en dat zelfs versterken. Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. Er zijn formules voor 
bungalowparken die als een op zichzelf staande functie 
zijn ingericht. Er komen dan mensen naar het gebied die 
op het park verblijven, daar tennissen, bowlen en gebruik 
maken van het zwemparadijs. s Ávonds wordt er bij het in-
terne restaurant gegeten. De omgeving van het park wordt 
in deze formule vooral als uitloopgebied benut. Er is in dit 
model relatief veel economische winst, en relatief minder 
maatschappelijke winst. Dat kan ook anders. Een bunga-
lowpark kan als satellietmodel worden opgezet, zodat het 
inpasbaar is in het landschap. De parkeigenaar is niet al-
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BULK INSPIRATIEBELEVINGKWALITEIT
weinig onderscheid
concurrentie op prijs
beperkte innovaties
slag om dé consument

onderscheid in aanbod
waardecreatie
- door toevoeging kennis
- door kwalitatief
  betere samenstelling

consument kiest product
vanwege  
- de totale ervaring 
- de specifieke sfeer
Belevingsgedreven

product inspireert tot
zelfexpressie
- Voorbij marketing
- Voorbij consumptie
Sterk Innoverend
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leen exploitant van een bungalowpark, maar is bereid om 
te investeren in de omgeving via inrichtingsmaatregelen 
en langjarig beheer, vanuit het motto ´voor wat hoort wat .́ 
De bezoekers maken gebruik van de lokale bakker, sla-
gerij en supermarkt en ervaren daar de Friese eigenheid. 
Vanuit het park worden ze actief verwezen naar evenemen-
ten, activiteiten en horeca in omliggende dorpen. Regio 
informatie wordt digitaal aangeboden via TV-kanaal en 
internet. Omdat de parkeigenaar langjarig in het gebied is, 
is hij actief betrokken bij de omgevingskwaliteit. Er is in dit 
model sprake van maatschappelijke optimalisatie in plaats 
van economische maximalisatie. Een mooi voorbeeld van 
maatschappelijke optimalisatie is Hotel IJlst, waar erfgoed 
wordt gecombineerd tot een logies-formule. Dat is een an-
dere basis dan ‘ toevoeging van rood voor groen’ of ‘ voor 
wat hoort wat’. Het spreekt voor zich dat maatschappelijke 
optimalisatie ook een gezonde economische performance 
vraagt. Het betreft dan de toevoeging van bedden, slecht-
weer voorzieningen, goed georganiseerde evenementen, 
ruimtelijke mogelijkheden en hoge ruimtelijke kwaliteit. 

Drie regionale strategieën

De ondernemers hebben -indicatief- van drie strategieën 
de economische potentie voor de Zuid Westelijke regio 
bepaald (zie afbeelding). Deze drie strategieën kunnen 
naast elkaar opgepakt worden. Ze vragen ieder om een 
eigen organisatorische inbedding en specifieke kennis. De 
economische impact op langere termijn van de strategieën 
voor de regio loopt op van verdieping tot vernieuwing.

Businesscases en ondernemerstafels

De ondernemers hebben in 2010 vijf ondernemerstafels 
belegd waarin zij ideeën voor business cases hebben voor-
gelegd aan groepen ondernemers. In totaal hebben ca 50 
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties aan deze tafels deelgenomen. Er is gezocht 
naar verbinding tussen Water en Land en tussen Zomer en 
Winter (zie afbeeldingen, bron Urban Unlimited 2011). De 
afbeeldingen laten een palet aan businesscases zien.
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Verdiepen (binnen-binnen) +30% omzet, € 60 mln

- versterken van de bestaande (watersport)structuur
- versterken van de keten (fysiek, organisatorisch)
- coöperatief met bestaande toeristische waterondernemers
- waar mogelijk wel met nieuwe investeringskracht (van buiten)
- meer dan alleen nieuwe arrangementen

Verbreden (van binnen naar buiten) + 100% omzet, € 200 mln

- leggen van nieuwe cross-overs tussen bestaande watersport en nieuwe 
perspectiefvolle ondernemers van buiten de sector 

- Koppelen van bestaande toeristische waterstructuur aan Nieuwe Markten
- aansluitend bij bestaande structuur; usp’s Zuid-West Friesland
- Basis is regionaal beeldverhaal, die met de Nieuwe Markten ‘verbreed’ wordt

Vernieuwen (van buiten naar binnen)  + 200% omzet,  € 400 mln

- koppelen van nieuwe markten aan de bestaande toeristische waterstruc-
tuur

- initiatief ligt bij (buiten-toeristische) ondernemers om te bezien hoe zij via 
branding, imago etc. hun product willen koppelen aan karakter ZW-Fries-
land

- bestaande toeristische ondernemers kunnen faciliterend zijn
- uiteindelijk zelfs toevoeging van nieuwe eigenschappen, karakteristieken 

aan Friese eigenheid mogelijk
- Sterke Mercken zijn mogelijke inzet



9

Binnen dit palet is een vijftal businesscases specifiek als 
drager van het Regionaal Beeldverhaal te zien. Deze vijf 
zijn
 
1. Vaarschool van  Europa
2. Dorpencultuur
3. Winterevents
4. Drijvende welness
5. Sterke Mercken

Seizoensverlenging is een belangrijke wens van de regio. 
Veel van de huidige activiteiten kennen een korte piek in 
het zomer-waterkwadrant. Hierdoor blijft een groot poten-
tieel in de winter en aan land onbenut en is de onderlinge 
concurrentie hoog  (‘slag om de ene consument’). 

Actieplan 2011-2012

Om succesvol te kunnen innoveren moeten drie structu-
rele en onderling samenhangende actieclusters worden 
opgepakt. In 2010 is vastgesteld dat deze drie thema ś 
bepalend zijn voor de regionale innovatiemotor. De drie 
thema’s zijn omgevingschap, ondernemerschap en weten-
schap. Ze zijn om die reden als kapstok voor de indeling 
van het actieplan benut.

1. Omgevingschap
Om samenhangend te kunnen sturen op de gewenste ont-
wikkelingsrichting is gebundelde ontwikkelkracht nodig. 
Een omgevingsschap is een formule waarin dit noodzake-
lijke ontwikkelvermogen tot stand kan komen. Het gaat om 
een officiële samenwerking tussen overheid en onderne-
mers, waarbij publieke en private middelen bij elkaar wor-
den gebracht. Beide partners brengen hun kwaliteiten en 
rollen in. Overheden en ondernemers hebben elkaar nodig. 
De watersport wil graag actief bijdragen aan de bepaling 
van regionale ruimtelijke kaders en investeringsprogram-
ma’s om zo het maatschappelijk rendement van de sector 
te bewijzen. Dit vanwege het gewicht van de vrijetijdseco-
nomie en de relatie met ruimtelijke kwaliteit.

2. Ondernemerschap 
Concrete uitwerking van sterke businesscases is gewenst 
om voortgang te boeken. Per businesscases moet een uit-
werking (rekenen en tekenen) worden opgesteld. Zowel de 
economische haalbaarheid als de bijdrage aan duurzame 
gebiedsontwikkeling moet worden bepaald. Sjablonen 
hiervoor zijn als bijlage aan het actieplan gevoegd.

3. Weten-schap
Professionalisering vraagt om kennis en organisatiegraad. 
Met innovatiecafe’s en Masterclasses kan kennis worden 
ingevuld. Aan de organisatiegraad is in 2010 al een invul-
ling gegeven door de oprichting van het TRO zw Fryslan.
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Zomer Winter

Water

Land

Schaatstochten

Zeilen
Sneekweek
Skutsjesilen

Touren

Musea

Stadsbezoek

Zomer Winter

Water

Land

Schaatstochten

Zeilen
Sneekweek
Skutsjesilen

Touren

Musea

Stadsbezoek

Vaarschool van Europa

Zuiver en Puur Friesland

huidige situatie twee verhaallijnen
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Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

veel businesscases en ideeën

Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

!

De vaarmetrokaart van Friesland

Vaarschool van Europa
De King vaarkaart van 
Friesland met recreatieve 
navigatie combineert de 
nuttige informatie over 
navigeren met die over 
het aangename verblijf 
en recreatie. 

Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

!"

Floating sauna in Rosendahl, Noorwegen, gecombineerd met een aanlegsteiger van Pilat&Pilat.

Drijvende wellness
De frisse winteromgeving 
is ideaal voor een Scan-
dinavische benutting 
van die kwaliteit: met 
stoomcabines, sauna’s 
en hoogwaardig design. 
Een drijvende sauna met 
Pilat&Pilat steigers is dan 
de ultieme outdoor well-
ness ervaring.

Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

! "

Sneloplaadpunten bij horeca en kade

Sterke Merken 
Friese Fietsen plan: 
verhuur en retourstroom 
van electrische Batavus 
�etsen met Friese vlag.

Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

! "

B&B met Planetarium ingericht, Hotel IJlst (i.o.), stationsherberg,
leegstaande woning in Woudsend, literatuurkamer Jorwert

Dorp/stadshotel
Unieke bread & break-
fastformule in leegstaand 
vastgoed, sfeervol inge-
richt met lokale karakte-
ristieken.room 18

room 17

room 19

room 20

room 21 Zomer
manifestaties

Zomer Winter

Water

Land

Creatieve 
zomer/

winterschool

Sterke Merken
Dorp/stadhotel

Schaatsschool
van Europa

Familie
Events

Natuur-
schuilhutten 

Drijvende 
wellness

Water
management

Vaarschool
van Europa

Winter
manifestaties

Fries dorpen
museum

!"

Wintermanifestaties
Licht en vuur in winter-
tijd, juist ook buiten de 

stad prachtig.

Prinsentuin ‘in vuur en vlam’, wintermanifestivatie 2010 Leeuwarden
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Wat Wanneer Wie Opmerkingen

1. Omgevingschap  

Omgevingschap Dec 2011
TRO zwf, E. 
Droogh, provincie, 
gemeente

Meerwaarde ‘omgevingschap’ wordt in 2011 bepaald in 
afstemming met de provincie en gemeente. Hierbij wordt 
de ervaring van E. Droogh (RGV) betrokken. 

Kredietproduct Medio 2012 TRO zwf, banken, 

Banken en regionale ontwikkelingsfondsen ontwikkelen 
transparante criteria voor kredietverlening. Dit zodat 
ondernemers hun speelruimte voor investeringen beter 
leren kennen

Benchmark 
ontwikkelkracht Dec 2012 TRO zwf, 

provincie 

Eind 2012 is de ontwikkelkracht in de regio getoetst door 
een externe groep deskundigen, bijvoorbeeld vanuit 
het STIRR. Aan de hand van een landelijke vergelijking 
zullen aanbevelingen aan de provincie en ondernemers 
worden gedaan.

TRO als gebiedspartner Juni 2011 TRO zwf Aansluiting bij gebiedsplatform als agendalid
Opstellen gebiedsagenda, 
bepalen wederzijds belang Dec 2011 TRO zwf, 

gebiedsplatform
Agenda waaruit mutual gains met gebiedsplatform blijkt 
is opgesteld

Dec 2012
TRO zwf, 
gebiedsplatform, 
provincie

De TRO wordt herkend als een natuurlijke 
gesprekspartner voor agendabouw, prioriteitsbepaling 
en investeringsprogramma´s.

TRO en dorpen Dec 2011

TRO zwf, 
gemeente
Ondernemers 
dorpen

Er is een periodieke afstemming tussen TRO en 
gemeente over seizoensverlenging en afgestemde 
openstelling
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Wat Wanneer Wie Opmerkingen

2. Ondernemerschap 
N.b. er zijn 30 aanzetten voor businesscases .  Hier wordt een overall strategie uitgezet om deze aanzetten  verder te brengen

Draaiboek uitwerking 
businesscases korter 
1 jaar

Juli 2011 TROzwf

Het draaiboek is een uitgewerkt actieplan waarin de 
volgorde en tijdlijn voor alle businesscases is aangegeven 
zodat de minder rijpe dingen niet zomaar van de lijst 
vallen, er een einddoel is en het ook geen eindeloze 
bulklijst is.

Voorbeeld 
businesscase Mei 2011

TRO zwf, 
gemeente 
pilat/pilat

Pilat Pilat kán design kades maken. Welke gemeente 
heeft grootonderhoud rioleringswerk en kan 
herinrichting van kades in afstemming met Marrekrite 
meenemen? De actie in het draaiboek voor 2011 is dan 
het bepalen van deze operationele match.
Tevens communiceren over deze actie naar 
consumenten.

Per businesscase 
uitvoeren PPP Scan ter 
bepaling van economische 
en maatschappelijke 
meerwaarde.

Uiterlijk mei 
2011

1e Casehouders, 
gebiedsplatform
2e provincie en 
gemeente

Uitkomst van de PPP Scan en eventuele aanvulling 
van de case wordt besproken in een atelier waar 
gebiedsplatform provincie en gemeente aan deelnemen.
(www.pppscan.nl)

Draaiboek uitwerking 
businesscases tot 5 jaar

December 
2011 TROzwf
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Volgen eigenaarschap 
businesscases, de 
´oliespuitje´ interviews

Juli 2011 Externe groep

Verslag van interviews opstellen, zodat 
vorderingen en knelpunten transparant gevolgd 
kunnen worden. Dit heeft een spinn off naar kennis- en 
netwerkontwikkeling.

Ontwikkeling 
totaalconcept met 
watersport in de regio 
als rode draad dat 
internationaal in de markt 
gezet kan worden

Juni 2011 Vinea en Sunparcs
Afstemming met provincie over locatie en ruimtelijke 
vereisten. Bepaling tegenprestatie. Eind 2011 zicht op 
letter of intent met provincie.

Identificatie van goede 
marktconforme locaties 
en benoemen eventuele  
aanpassing beleidskaders 

Juli 2011

Ondernemers 
en Provincie. De 
provincie wordt 
gevraagd dit actief 
in te vullen

Dit kan in twee ateliers worden bepaald. De 
ondernemers brengen hiervoor eigen voorstellen in 
bij regionale politiek en bij de provincie. Input is de 
uitkomst van de strategische werkbijeenkomst 2010. 
Eventuele aanpassing beleidskaders is gericht op 
realistische invulling van de omslag van een  ‘vastgoed- 
naar vrijetijdseconomie’.  

Planning Winterevent 
Fryslan 2013 Sept 2011

Horeca, 
vervoerders,
markt-beheerders, 
vergunning-
verleners

Fryslan “DE winterprovincie is van NL, waar je in 
een select gebied leuke winterevents hebt, winkels, 
markt, gluhwein, licht, santa claus etc...Meer dus dan 
‘arrangementenontwikkeling’, het gaat dus ook om 
productontwikkeling en vooral: samenwerking.
Uitwerking communicatie en accomodatie.
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Identificatie verbetering 
ruimtelijke kwaliteit Sept. 2011

Werkgroep 
ondernemers, 
gebiedsplatform 
en provincie

Instelling van werkgroep. De werkgroep stelt lijst op van 
10 verrommelde aan de watersport gerelateerde plekken 
en bespreekt die. Doel is om in 2012 de top 10 aan te 
pakken. 

Het kunnen plekken zijn in de stad (poorten), water/
wal punten (kades, parkeertereinen, bedrijfsterreinen 
met botenverhuur en of botenbouw, jachthavens) of 
ook voorbeelden van matige ruimtelijke invulling en 
architectuur.

Eventueel instelling jaarprijs ‘ mooiste watersportplek 
van Friesland’ .

Kwaliteitsteam 
ruimtelijke kwaliteit 
regionale ontwikkeling

Nov 2011

Kwaliteitsteam
Ingesteld met 
provinciale 
opdracht

Instellen kwaliteitsteam
Kwaliteitsteam doet 10 voorstellen voor verbetering van 
de meest verrommelde plekken

Aanpak verbetering 
ruimtelijke kwaliteit 2012 Dec 2012 n.t.b.

De benoemde top 10 verrommelde plekken is voorzien 
van een actieplan en van middelen. Partners zijn 
gezocht
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Wat Wanneer Wie Opmerkingen

3. Weten-schap vergroten 

Oprichting TROzwf Jan 2011 TRO zwf
Slotbijeenkomst Nieuwe 
Markten 15 feb 2011 TRO zwf

Communicatie over 
doelstellingen Hele jaar TRO zwf

Een kort statement over doelen, beeldverhaal en inzet 
wordt opgesteld. 
Eind 2011 zijn tenminste vier artikelen verschenen in de 
regionale pers

Deelname Cngres 
Regionale Beeldverhalen
21-04

21 april 2011 TRO zwf Uitdragen ontwikkeling Friese Merengebied en ophalen 
ervaringen elders

Kennis café´s Rabobank Hele jaar RaboBank
Er worden in 2011 tenminste drie kenniscafe´s belegd 
met vraagstukken die onder ondernemers leven. De 
Rabobank faciliteert.

Kennisallianties Dec 2011 TRO zwf, 
provincie 

Er zijn eind 2011met drie regionale kennisinstellingen 
afspraken gemaakt over benutten van prouctieve kennis. 
Er is geinventariseerd welke kennis aanwezig is en waar 
die kan worden ingezet.

Masterclass Summer / 
winterschool

TRO zwf,  NHTV 
Breda

Masterclass over recreatief ondernemerschap. NHTV 
kan een workshop ‘productviteit’ verzorgen, gericht op 
voorkomen van desinvesteringen.
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Marketing en 
kanaalontwikkeling Dec 2011 TRO zwf, 

provincie, 

Eind 2011 is duidelijk in hoeverre een sterke regionale 
marketingorganisatie mogelijk is die verder gaat dan 
promotie, maar daadwerkelijk pakketten samenstelt en 
verkoopt. Dit richt vooral op de ‘Vaarschool van Europa’

Dorpen en ketens Dec 2011
TRO zwf, 
gemeente, 
ondernemers 

Benoemd is welke ondernemers aan wal een aandeel 
willen nemen in de ketenontwikkeling voor het 
winteraanbod.

Wat we kunnen en wat we nodig hebben 

Om dit actieplan te kunnen effectueren kunnen de onder-
nemers veel zelf doen. Ze brengen naast mensuren, ook 
betrokkenheid bij de regio, kennis van de sector, netwer-
ken en eigen investeringen in. Het is echter duidelijk dat de 
beoogde regionale ontwikkeling niet uitsluitend op eigen 
kracht kan worden gerealiseerd. De inzet van mensuren is 
in zekere zin ook begrensd, omdat alle TRO-betrokkenen 
ook een eigen bedrijf voeren. 
De ondernemers denken dat aanvullende expertise van 
complexe agendavorming en regionale dynamiek nodig 
is. Ook is op het punt van ontwikkelvermogen is kennis 
van buiten nodig. Externe expertise moet hierop worden 
ingezet. 
Bij het uitwerken van businesscases komt de vraag naar 
beleidsruimte aan de orde, wat om commitment van over-
heden aan het regionale beeldverhaal en de achterliggende 
ontwikkelingsrichting vraagt. Om de rol als gebiedspart-
ner goed te kunnen invullen  is toegang tot het gebiedsplat-
form nodig.  

De ondernemers vragen op basis van de visie in het Regi-
onale Beeldverhaal en het actieplan een co-bijdrage van 
overheden ter hoogte van de eigen inzet. Voor 2011 is dat 
indicatief 150.000 in cash en kind. Een deel out of pocket 
budget is nodig voor kennisinkoop en procesondersteu-
ning. Hiervoor vragen wij voor 2011 80.000,-. 
Wij hebben de indruk dat dit in goede verhouding staat met 
hetgeen aan de orde is in de sector, de ambitie die we heb-
ben om voor en met het gebied te werken. De ondernemers 
achten het op deze wijze mogelijk om een goede voortgang 
te kunnen borgen, met behoud van de ondernemersprikkel 
en zonder afhankelijk te worden van overheidsmiddelen.  
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Toelichting uitwerking businesscases

Iedere businesscase is eind 2011 in staat om de positio-
nering in onderstaand schema in te vullen. Verder wordt 
per businesscase aangegeven in welk  segment van de 
waardecreatie de activiteit gepositioneerd kan worden. Het 
bijgaande overzicht voor businesscases value is daarbij 
een hulpmiddel. Per businesscase is een PPP Scan uitge-
voerd en is aangegeven tot welke eventuele verbeteringen 
(mutual gains gericht op duurzame gebiedsontwikkeling) 
dat leidt. 

Zoals aangegeven zijn er vijf dragende businesscases
1. Vaarschool van  Europa
2. Dorpencultuur
3. Winterevents
4. Drijvende welness
5. Sterke Mercken

Het totale palet is veel groter. 

Lijst businesscases en basisideeën.  

1. Designkades Pilat Pilat
2. Revitalisering Poorten tot het gebied. Infra met slow 

architecture (hout)
3. Economisch benutten aankomstpunten spoor. 
4. Ontwikkeling marketingkanaal Friese Meren Vaar-

school Europa (metrokaart)
5. Infrastructuur watermanagement en wonen, bezoek 

Nederlands waterbeheer (klassieke gemalen en zeedij-
ken. Nieuwe bekkens kans op nieuwe woonvormen)

6. Openstelling zeilervaring: ambacht en constructie van 
topproduct, open werven ‘beleef de botenbouw’

7. Knooppunten en vaarschool Europa. Ontsluiting gebied
8. Zeilsimulator, Indoor activity. Sluit aan bij seizoensver-

lenging.
9. Zeilnavigatie. Navigatie op de boot (incl weergave res-

taurants, hotels etc is uniek). Verkoop van deze naviga-
tie levert veel op. 

10. Metromap van vaargebied. Water wal en digitaal ver-
binden. 

11. Onderwijs en vakwerk. “Vaarschool van Europa” biedt 
kansen voor het leren van oude ambachten, snoepma-
ken, boten bouwen. 

12. Nieuwe formule verblijfsrecreatie, satelliet bungalow-
park 
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13. Stercke Mercken, rijk Friesland, vakmanschap (show-
space koken en proeven, lifestyle kleding en sport-
merken, Armani watersportlijn 2011-watermodeshow 
Friesland)

14. KING-minttuin: Consumenten kunnen zelf snoepma-
ken en kennismaken met de grondstoffen van peper-
munt: beleving.

15. ´Witte Fietsenplan´ Accell groep - Batavus
16. Waterbased Wellness
17. Waterbus 
18. Winterevent, lichtfeest, wisselend winterstadprogram-

ma met cultuur
19. Creatieve winterschool
20. Winterschaatsschool, kunststof ijsbaan, virtuele trai-

ningsstudio, schaatsmakerij als ambacht, tailor made 
schaatsen.

21. Mobiele units voor plotselinge vorst, snel plaatsbaar 
voor schaatsliefhebbers.

22. Landschappelijke winter schuilhutten op routepunten. 
23. Dorpennetwerk (voorpost Fries Museum, Beurtvaart, 

cultuurbus, groene cultuurknopen)
24. Dorpennetwerk en coöperatief food (Friesche Vlag, 

Campina, proeverij, Friese taal)
25. Dorpenhotel en erfgoed
26. Revitalisering bungalowparken (van vastgoedecono-

mie naar ruimtelijke kwaliteit)

27. Erfgoedontwikkeling (oude panden, stationslocaties, 
stedelijke gebieden)

28. Family events, trouwen in kerken en op boot
29. Begraafplaats op terp 
30. Ervaren buiten (schuilhutten natuur en winter).
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BIJLAGE

1 business model canvas 2 p-p-p scan
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 3 inpasbaarheidsmatrix

Iedere businesscase kan worden geplot in het onderstaan-
de assenkruis (Bron: ZKA, 2010). Sommige initiatieven zijn 
uiterst waardevol omdat ze de culturele dimensie sterk 
bedienen, andere omdat de economische impact hoog is. 
Het regionale Beeldverhaal suggereert een ketengerichte 
balans tussen beide.
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