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Dit rapport levert input op twee actuele beleidsprocessen: de totstandkoming van 

gemeentelijke omgevingsvisies en een provinciale omgevingsvisie (1) en de vorming 

van een regionale visie op recreatie en toerisme (2). Bij wijze van samenvatting volgen 

hieronder de belangrijkste implicaties van dit rapport voor beide beleidsprocessen.

Maatwerk en ontwikkelruimte 

De regio Noordoost-Fryslân toont vitaliteit. De werkgelegenheid is na het dieptepunt 

van de crisis in 2015 sneller hersteld dan het Friese gemiddelde. Het aantal werk- 

zoekenden is in 2017 gedaald met 33 procent. In datzelfde jaar daalde het aantal  

inwoners met 302 personen naar een totaal van 124.000. Ondanks de krimp moeten  

we genuanceerd kijken naar de bevolkingsontwikkeling in de dorpen en centrum- 

plaatsen. Krimpdorpen concentreren zich in het noordelijke deel van de regio, terwijl 

de bevolking in de rest van de regio in sommige plaatsen juist groeit. Dit is het geval  

in Dokkum en Burgum. Tegelijkertijd is het aantal banen in deze plaatsen tussen  

2008-2016 afgenomen met 15 respectievelijk 20 procent. Hoewel de afgelopen twee 

jaar een gunstiger beeld vertonen, illustreren de cijfers dat de regio economisch gezien 

kwetsbaar blijft. Omgevingsbeleid kan helpen het gebied economisch vitaal te houden:

•  Stop met de conceptuele focus op economische kernzones, zoals de A7-zone 

(Sneek-Heerenveen-Drachten) en de Westergozone (Leeuwarden-Harlingen). 

Noordoost-Fryslân wordt hierdoor beleidsmatig buiten de economische kern van 

Fryslân geplaatst, wat afbreuk doet aan de dynamiek in deze regio. Denken in 

termen van ‘kernzones’ belemmert de ontwikkeling van ‘overig Fryslân’. 

•  Expliciteer de gemeenschappelijke belangen van Noordoost-Fryslân en de vier  

grote gemeenten van Fryslân (‘F4’) met hun stedelijke centra Leeuwarden,  

Drachten, Heerenveen en Sneek. 

•  Bied ‘ontwikkelruimte’ in de regiokernen. Omgevingsbeleid moet rekening  

houden met een versterking van de centrumpositie van Buitenpost, Burgum,  

Dokkum, Kollum en Surhuisterveen.

•  Denk genuanceerd over krimp. Als geheel wordt de regio als krimpregio gezien, 

maar in de centrumplaatsen en in sommige dorpen groeit de bevolking licht.  

Omgevingsbeleid in dorpen vraagt om maatwerk.

Versterk de streekmerken

Al decennia probeert de regio om specifieke gebieden te ontwikkelen voor toeristisch- 

recreatief gebruik. Het gaat dan om de Nationale Parken Lauwersmeer en de Alde 

Feanen, de Waddenkust, en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Samen 

bieden de streekmerken een veelzijdig pallet aan unique selling points. Maar de 

identiteit van elke afzonderlijke streek, en het daarmee samenhangende aanbod aan 

faciliteiten en producten, verdient in de komende jaren volop aandacht. Overheden 

Input Omgevingsvisie en visie  
Recreatie & Toerisme
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kunnen samen met ondernemers het voortouw nemen in een bewuste uitbouw van de 

streekmerken: 

•  De lokale overheid zou voor meer afstemming tussen afzonderlijke organisaties en 

initiatieven moeten zorgen, met de streekmerken als leidend beginsel. In de regio 

vormen ambtelijke werkkracht, subsidierelaties, kennis en expertise de middelen 

waarmee streekmerken versterkt kunnen worden. Daarbij zouden gemeenten in 

Noordoost-Fryslân moeten streven naar actieve betrokkenheid bij de samenwer-

kingsverbanden die zich inzetten voor de streekmerken.

•  Buiten de regio moet het lokaal/regionaal bestuur optreden als belangenbeharti-

ger van de diverse streken. Urgent belang is een versteviging van provinciaal beleid 

voor nationale parken en nationale landschappen. 

•  Verbinding tussen recreatie en toerisme enerzijds en het beleven van de landbouw 

en het landschap anderzijds verdienen krachtige ondersteuning. Dergelijke cross-

overs verdienen navolging op het beleidsterrein van cultuurhistorie: het culturele 

erfgoed in de regio biedt kansen. 

•  Begunstig het streekeigene. Dat wat bijzonder is, trekt recreanten en toeristen. Het 

bijzondere moet echter wel expliciet gemaakt worden in de vorm van kunst, litera-

tuur, muziek en (landschaps)geschiedenis. Gemeenten kunnen de streekidentiteit 

ondersteunen, in hun rol als subsidieverstrekker, verbinder en/of kennisleverancier. 

Figuur 1: Overzichtskaart van Noordoost-Fryslân en de streekmerken 

Bron: Provincie Fryslân; ondergrond Kadaster/Esri.
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De Economische Vitaliteitsscan brengt gegevens, trends en beleidsideeën voor Noord-

oost-Fryslân in beeld. Met feiten en analyses beoogt dit rapport bij te dragen aan de 

effectiviteit van acties gericht op het stimuleren van de regionale economie. Tot het 

beoogde lezerspubliek behoren bestuurders, beleidsmakers en politici die actief zijn in 

(Noordoost-)Fryslân of op landelijk niveau. Verder behoren ondernemers uit de regio, 

bestuurders van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties tot de doelgroep. 

In het onderzoek worden kwantitatieve gegevens gecombineerd met kwalitatieve 

analyses. Kwalitatief van aard zijn ook de reflecties gericht op economisch beleid in het 

verleden. Immers, bij nieuwe beleidsambities is het zinvol om ook over de schouder te 

kijken: welk beleid werd in het recente verleden ontwikkeld en hoe moeten we het 

effect daarvan beoordelen?

Boodschap 2016 en 2017 scans

Deze publicatie maakt deel uit van een meerjarig onderzoek. De eerste Vitaliteitsscan 

(augustus 2016) gaf een duidelijke boodschap af: Noordoost-Fryslân herstelt zich nau-

welijks van de economische crisis. Sinds 2008 daalde het aantal banen met 9 procent 

(tegenover 3 procent landelijk). Gelukkig is de daling nu gestabiliseerd; in 2017 nam de 

werkgelegenheid met ruim 600 toe naar een totaal van bijna 40.000 banen. De groei 

ten opzichte van 2016 bedroeg 1,6 procent. Dat is een halve procent hoger dan de 

provinciale groei in het aantal banen. Niettemin blijft de urgentie voor regionaal-eco-

nomisch beleid overeind. Voor dit beleid werden in de tweede Vitaliteitsscan (februari 

2017) ideeën aangeleverd. Het stuk pleitte onder andere voor investeringen in human 

capital en innovatievermogen in vier stuwende sectoren van de regionale economie. 

Deze ideeën hebben mede bijgedragen aan het aanstellen van twee (parttime) ken-

nismakelaars. De kennismakelaars zijn gekoppeld aan het Innovatiecluster Bouw en 

het Innovatiecluster Metaal – beide clusters worden door het Kennis- en Innovatiehuis 

Noordoost-Fryslân gecoördineerd. 

De regio toont vitaliteit

De werkgelegenheid is na het dieptepunt van de crisis in 2015 sneller hersteld dan het 

Friese gemiddelde. In Noordoost-Fryslân is de werkgelegenheid tussen 2015 en 2017 

met 2,5 procent gestegen tegenover 2 procent gemiddeld in Fryslân. De totale werk-

gelegenheid staat nu op ruim 39.700 banen. De werkgelegenheid ligt overigens nog 

wel een kleine 3.000 banen lager dan het niveau van 2009. Het aantal werkzoekenden 

nam het afgelopen jaar sterk af in Noordoost-Fryslân: in januari 2017 waren er 6.419 

werkzoekenden terwijl dit er in december 2017 nog 4272 waren.1 Deze daling van 33 

procent is nagenoeg gelijk aan de provinciale trend maar nog wel flink lager dan de 

1  www.werk.nl (geraadpleegd, 14-02-2018).

Introductie
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landelijke afname van 42 procent. Ook zitten er grote verschillen in de ontwikkeling 

per sector. De vervoerssector, de industrie en de bouwnijverheid laten sinds 2015 de 

grootste groeicijfers zien. Dit valt te verwachten omdat het conjunctuurgevoelige  

sectoren zijn die harde klappen hebben gekregen in de crisis. De ontwikkeling in de 

financiële dienstverlening is zorgelijk, hoewel dit enigszins verzacht wordt door de  

relatief kleine omvang van de sector in Noordoost-Fryslân. Het openbaar bestuur en 

overheid presteren ook minder (overigens met uitzondering van het onderwijs). Dit 

hangt samen met een concentratietendens van voorzieningen, ook naar plekken  

buiten de regio. Deze beweging is al langer gaande is en wordt versterkt door een 

teruglopende bevolking. 

Het aantal inwoners in Noordoost-Fryslân daalde tussen 1 januari 2017 en 1 januari 

2018 met 302 naar een totaal van 124.004.2 Dit is een daling van ongeveer een kwart 

procent. Achtkarspelen was de enige gemeente in Noordoost-Fryslân met bevolkings-

groei in 2017. Dongeradeel verloor in absolute aantallen de meeste inwoners (-114)  

terwijl Ferwerderadiel procentueel de grootste daling kreeg te verwerken (-0,74  

procent). In Fryslân als geheel groeide de bevolking licht met om en nabij 400  

inwoners. In totaal wonen er in Noordoost-Fryslân 3.020 minder mensen dan in  

2005 – het jaartal waarin het bevolkingsaantal van de regio haar hoogtepunt bereikte. 

Figuur 2: Ontwikkeling werkgelegenheid per sector (2015-2017)

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

2  OCBS statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/ 
?PA=37230ned (geraadpleegd, 10-03-2018).
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De 2018-scan: een beleidsmatige focus

Het Economische Vitaliteitsonderzoek heeft als doel om een kennisbijdrage te leveren 

aan vernieuwend regionaal-economisch beleid. Al doende willen de onderzoekers een 

werkwijze ontwikkelen waarmee regio’s meer zicht krijgen op hun economische ont-

wikkeling en de effecten van het gevoerde beleid. Het blijkt dat de Vitaliteitsscan de 

meeste impact heeft wanneer de publicatie ervan gekoppeld wordt aan een specifiek 

beleidstraject. In 2017 was dit de totstandkoming van een Regiodeal.3 In 2018 wordt 

opnieuw voor een beleidsmatige focus gekozen. Deze Economische Vitaliteitsscan wil 

input leveren voor de Omgevingsvisie die door de provincie en de gemeenten wordt 

ontwikkeld. Centrale vraagstelling voor dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste gaan  

we na welke veranderingen zijn opgetreden in de ruimtelijk-economische visie van  

de provincie ten aanzien van Noordoost-Fryslân sinds halverwege de jaren 1970. Ten  

tweede vragen we ons af met welke langetermijnontwikkelingen de nieuwe  

omgevingsvisies rekening moeten houden.

Daarnaast wil de 2018-scan een bijdrage leveren aan de regionale visie op recreatie  

en toerisme, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noordoost-Fryslân en  

Tytsjerksteradiel opstellen. De Omgevingsvisies en de Regionale visie Recreatie &  

Toerisme zullen naar verwachting in 2019 verschijnen. 

Leeswijzer en vervolg

Deze rapportage bevat twee delen die afzonderlijk ingeleid en samengevat worden. 

De belangrijkste beleidsimplicaties staan vooraan in het rapport. Na deze Economische 

Vitaliteitsscan 2018 zal nog een laatste Vitaliteitsscan volgen. Hierin zal een synthese 

gegeven worden: wat heeft vier jaar onderzoek naar regionale economie en beleid  

aan inzichten opgeleverd? Het is de wens van de onderzoekers om de Economische 

Vitaliteitsscan voort te laten zetten door studenten van het Middelbaar/Hoger  

Beroepsonderwijs. Trouw aan onze participatieve aanpak staan wij van harte open  

voor feedback en suggesties. 

3  Deze werd op 17 juli 2017 ondertekend door 41 partijen en formuleert een economisch beleid langs drie lijnen: 
Onderwijs & Arbeidsmarkt; Innovatie & Ondernemerschap; en Doorontwikkeling van de regionale samenwer-
king. De Regiodeal kwam voort uit de Proeftuin, een pilotproject geïnitieerd door het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties om regionaal-economische samenwerking te stimuleren. 



|| 10

De provincie en de gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die in 2021 

wordt ingevoerd. Volgens deze wet moeten alle gemeenten en provincies een  

Omgevingsvisie opstellen. Hierin wordt de gewenste ontwikkeling van de leef- 

omgeving verwoord en verbeeld. Dit hoofdstuk sluit aan bij de voorbereiding van  

die Omgevingsvisie. Ten eerste gaan we na welke veranderingen zijn opgetreden in  

de ruimtelijk-economische visie van de provincie ten aanzien van Noordoost-Fryslân  

sinds halverwege de jaren 1970. Ten tweede vragen we ons af met welke lange termijn 

ontwikkelingen de nieuwe omgevingsvisies rekening moet houden.

De Omgevingsvisie is de natuurlijke opvolger van het Streekplan, waarvan de provincie 

Fryslân er vier uitbracht. In deze streekplannen zien we een opvallende breuk. Voor het 

begin van de jaren 1990 is er volop aandacht voor een gelijkwaardige ontwikkeling van 

alle delen van Fryslân. Zo kunnen we in het Streekplan van 1982 lezen:

  (…) De in de loop van de tijd ontstane verschillen in ontwikkeling tussen  

de oostelijke regio’s aan de ene kant en de westelijke en noordelijke regio’s  

aan de andere kant zullen moeten worden verkleind.4 

In het Streekplan van 1989 wordt nog eens benadrukt: ‘(…) er wordt gestreefd naar 

een evenwichtige en gelijkwaardige ontwikkeling van alle regio’s’.5 Het duurt echter 

maar een paar jaar voordat het spreidingsbeginsel plaatsmaakt voor de concentratie- 

gedachte. De economische focus komt vanaf halverwege de jaren 1990 op het  

‘stadsgewest Leeuwarden’ en de ‘stedelijke gebieden’ Drachten en Heerenveen-Joure 

te liggen.6 In §1.1 zal deze plotselinge beleidswijziging verklaard worden tegen de 

achtergrond van macro-economische en politieke ontwikkelingen. In deze paragraaf 

vragen we ons tevens af, in hoeverre werkgelegenheid en bedrijvigheid in Fryslân  

zich in de afgelopen decennia hebben geconcentreerd. In §1.2 kijken we terug op  

de infrastructuurpolitiek. We volgen het planningsproces rondom de snelweg  

Leeuwarden-Groningen, die dwars door Noordoost-Fryslân wordt geprojecteerd. Dat 

de snelweg in de jaren 1970 wordt afgeblazen ten gunste van andere wegen in Fryslân, 

impliceert dat de ruimtelijk-economische positie van Noordoost-Fryslân al veel eerder 

verslechterde. De komst van de Centrale As markeert wat dit betreft een ommekeer. 

In de laatste paragrafen zullen twee pijlers van de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

onderzocht worden. In §1.3 kijken we naar de railverbinding Leeuwarden-Groningen 

en de ontwikkeling van de plaatsen aan deze spoorlijn. Ten slotte gaan we terug naar 

de basis van iedere ruimtelijke ontwikkeling: het vestigingspatroon van bewoners.  

In §1.4 volgen we de ontwikkeling van dorpen en centrumplaatsen en komen op basis 

daarvan tot de conclusie dat het predicaat ‘krimpregio’ niet zonder meer voor heel 

Noordoost-Fryslân geldt. 

Nieuw ruimtelijk-economisch elan1

4 Provinciale Planologische Dienst Friesland, Streekplan (Leeuwarden: Provinciale Staten van Friesland,  1982)  37.
5 Provinciale Staten Friesland, Streekplan Friesland ‘89  (Leeuwarden: Provinciale Staten van Friesland,  1989), 28.
6 De begrippen ‘stadsgewest’ en ‘stedelijk gebieden’ zijn gebaseerd op het Streekplan 1994. 
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1.1 || Friese concentratiepolitiek verzwakt de regio

Waarom maakt het spreidingsbeginsel ongeveer 25 jaar geleden plaats voor de con-

centratiegedachte? Welke redenen zijn er voor de ruimtelijke economische focus op 

enkele kerngebieden in Fryslân? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met 

een ingrijpend heroriëntatieproces enerzijds en invloedrijke gebeurtenissen anderzijds. 

In de jaren 1970 start een economisch transformatieproces. Door een combinatie van 

factoren verkeert de arbeidsintensieve nijverheid in zwaar weer; er volgt een recessie 

die tot halverwege de jaren 1980 duurt. In deze periode dragen wetenschappers de in-

grediënten aan voor een nieuw beleid. In plaats van een one-size-fits-all beleid gericht 

op industrie, moet elke regio zijn eigen potenties eerst herkennen, dan erkennen en 

vervolgens verder uitbouwen. Ontwikkeling moet van binnenuit komen en beleid moet 

zich richten op de economische kansen van een gebied. 

Terwijl politici en beleidsmakers worstelen met de praktische vertaling van deze bot-

tom-up benadering, voltrekken zich op wereldniveau twee ingrijpende gebeurtenissen. 

Ten eerste valt de Sovjet-Unie begin jaren 1990 uiteen. Hierdoor raakt de Nederlandse 

handelsgeest in vervoering. Immers, de landen uit het voormalige ‘Oostblok’ bieden 

gigantische kansen voor de afzet van goederen en diensten. Het gevoel van de boot 

niet te mogen missen wordt aangewakkerd door de transformatie van de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG). Met het Verdrag van Maastricht (1992) wordt een 

vrij verkeer mogelijk van mensen, goederen en diensten binnen de nieuw gevormde 

Europese Unie (EU). 

Jaren van scepsis jegens de EU en oplopende spanningen tussen Oost- en West-Europa 

hebben het euforische gevoel van begin jaren 1990 gedempt. We zijn daardoor  

vergeten hoeveel impact de politieke aardverschuivingen hebben gehad, ook in  

de provincie Fryslân. 

Positioneringsdrang en periferiedwang

  Fryslân ligt in een zich heroriënterend Europa: de wegvallende grenzen in een 

als maar groter wordende Europese Unie en de verbeterde toegankelijkheid van 

Oost-Europa zullen vernieuwing in economische netwerken teweegbrengen.7 

Dit citaat illustreert in een notendop het veranderde vertrekpunt van ruimtelijk-eco-

nomische visies op Fryslân. Waar voorgaande streekplannen zich vooral op Fryslân zelf 

richten, daar besteedt het Streekplan 1994 buitengewoon veel aandacht aan de natio-

nale en Europese context. De Friese economie wordt voorgesteld als een onderdeel in 

mondiale netwerken: ‘(…) de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Friesland hangt 

in toenemende mate samen met (inter)nationale ontwikkelingen. Productie en dienst-

verlening raken nationaal en internationaal steeds meer vervlochten’.8 

7  Provinciale Staten van Friesland, Streekplan Friesland 1994: ruimtelijke perspectieven, zicht op realisering  
(Leeuwarden: Provincie Friesland), 15.

8 Idem, 86.
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Figuur 1.1a: Ruimtelijk beleid na 1994

Bron: Kompas voor het Noorden (1999), kaart opgemaakt provincie Fryslân.

Om zich te positioneren in dit mondiale strijdgewoel zetten de streekplanners in op 

stedelijke ontwikkelingsgebieden, die het ruimtelijk-economische profiel van Fryslân 

moeten versterken. Harlingen, Franeker en het ‘stadsgewest’ Leeuwarden vormen een 

ontwikkelingsgebied – samen worden ze als Westergozone aangeduid. Ook Drach-

ten, Heerenveen, Sneek en Joure staan op de ontwikkelingskaart. Dokkum wordt 

echter niet langer als stedelijk gezien; het krijgt de status van regionaal centrum. In 

de stedelijke ontwikkelingsgebieden moeten zich hoogwaardige, grootschalige en 

stuwende vormen van bedrijvigheid concentreren. Vanaf 2000 worden de stedelijke 

ontwikkelingsgebieden samengenomen in ‘economische kernzones’.9 Naast de Wes-

tergozone gaat het om de ‘A7-zone’ waarvan Drachten, Heerenveen, Joure en Sneek 

deel uitmaken. De gebieden buiten deze zones worden voorgesteld als de ‘contramal’ 

met bovengemiddeld woongenot. Het Streekplan van 2007 herbevestigt het denken in 

termen van kernzones.

Hoe succesvol zijn de kernzones eigenlijk, gemeten naar werkgelegenheid? En hoe zit 

het met de totale werkgelegenheid in de ‘contramal’ Noordoost-Fryslân? In de onder-

staande figuur is de groei van de niet-agrarische werkgelegenheid uitgesplitst naar de 

A7-zone en de Westergo-zone. Deze zijn vergeleken met de ontwikkeling van Noord-

oost-Fryslân en Fryslân. De werkgelegenheidsgroei in Noordoost-Fryslân en de Wester-

gozone blijven beiden ongeveer 10 procent achter op het gemiddelde in Fryslân. De 

werkgelegenheid in de A7-zone groeit het hardst. Vanaf 2005 groeit de A7-zone sneller 

dan het provinciaal gemiddelde. Vooral Joure (+41 procent), Heerenveen (+38 procent), 

9  Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Kompas voor het Noorden: Ruimtelijk-economisch ontwikkelings-
programma Noord-Nederland 2000-2006. (Assen: SNN, 1999).
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Bolsward (+37 procent) en Sneek (+34 procent) kennen een sterke banengroei, terwijl 

Drachten een gemiddelde groei haalt. Dit betekent dat de economie van Fryslân voor 

een groot deel getrokken wordt door de A7-zone. Overigens is de concentratie in de 

zone Bolsward-Sneek-Joure-Heerenveen-Drachten al gaande sinds de jaren 1960, zoals 

geïllustreerd wordt in figuur 1.1b.

 

Figuur 1.1b: Ontwikkeling niet agrarisch werkgelegenheid (Index, 2000=100)10 

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy. 

Figuur 1.1c: Aandeel A7-zone in de totale werkgelegenheid Fryslân11

Bron: Bedrijfstellingen 1950, 1963 en 1978; Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân.
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10  A7-zone: Bolsward, Drachten, Drachten-Azeven, Heerenveen, Joure, Sneek; Westergo-zone: Franeker,  
Harlingen, Leeuwarden. 

11  A7-zone bestaat uit voormalige gemeenten Sneek, Haskerland, Bolsward, Heerenveen (voor grenswijziging 
2014) en Smallingerland. 
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Binnen Noordoost-Fryslân treden er ook verschuivingen op. Van de vijftien kernen 

met meer dan 500 banen in 2000, zijn er vijf kernen waarin de werkgelegenheid daalt 

tussen 2000 en 2016. Opvallend is de matige ontwikkeling van Dokkum, verreweg de 

grootste werkgelegenheidskern in Noordoost-Fryslân. Hoewel over de hele periode  

de werkgelegenheid met 2,6 procent toeneemt, is de dalende lijn tijdens de crisis 

zorgwekkend. In de periode tussen 2008 en 2016 verdwijnen er meer dan 1.000 banen, 

ongeveer 15 procent van de werkgelegenheid. Deels hangt deze negatieve ontwik-

keling samen met het faillissement van metaalbedrijf Prins Dokkum en Ziekenhuis de 

Sionsberg, beide in 2014. Gelukkig steeg de totale werkgelegenheid in 2017 met 337 

banen. Daarnaast heeft de economische crisis ook in Burgum veel impact gehad. Sinds 

2008 is het aantal banen met 865 banen of 20 procent gedaald. 

De belangrijkste groei vindt in de afgelopen jaren plaats in Kollum, met een toename 

van 541 banen sinds 2000 (+32 procent). Ook Kootstertille doet het goed, met een  

toename van 351 banen (+38 procent). Opvallend zijn de hoge groeicijfers in het  

perifeer gelegen Ferwerderadiel: zowel in Hallum (+35 procent) als in Ferwert  

(+25 procent) neemt de werkgelegenheid fors sneller toe dan het regionale  

gemiddelde (+7 procent). 

Figuur 1.1d: Ontwikkeling werkgelegenheid in de vijf grootste kernen van  

Noordoost-Fryslân

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy. 

Samengevat kunnen we stellen dat de ontwikkeling van de A7-zone en de Westergo-

zone met wisselend succes gepaard gaat. Vooral de A7-zone staat er sterk voor. Deze 

zone profiteert van de economische hoogconjunctuur en de middelen die de overheid 

en het bedrijfsleven in de zone investeerde. Bovendien herstelt deze zone na 2008 

sneller van de crisis. Als groeimotor van de Friese economie trekt de A7-zone het ge-

middelde werkgelegenheidscijfer omhoog. Mede hierdoor steken de prestaties van de 

Westergozone schril af. De relatieve groei was lager in de periode 2000-2008 en tussen 
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2008 en 2015 daalde het aantal banen relatief harder. De ontwikkelingslijn van de  

Westergozone verloopt nagenoeg parallel aan die van Noordoost-Fryslân. Nadere  

inspectie leert dat Burgum en Dokkum kwetsbaarder zijn, hier neemt het aantal  

banen bovengemiddeld af. Te benadrukken valt dat de kleinere kernen, waaronder 

Kollum, Kootstertille, Hallum en Ferwert banengroei laten zien; kleine groeimotoren 

waar de regio zuinig op moet zijn. 

 

Bedrijfsverplaatsingen

In de vorige paragraaf hebben we geconcludeerd dat het zwaartepunt van de  

economie zich richting de A7-zone heeft verplaatst. Heerenveen en Drachten worden 

als locatie gewaardeerd, vooral door ondernemers uit de drie noordelijke provincies. 

Vooral de positie van Heerenveen is versterkt in de jaren 1990. In 2003 was Heerenveen 

de best gewaarde plaats van het noordelijke bedrijfsleven, terwijl de plaats in 1993 nog 

op de vijfde plek stond.12 Een deel van deze populariteit is te verklaren door het  

kernzonebeleid, dat leidde tot nieuwe bedrijfsparken in Heerenveen, Drachten en 

Leeuwarden. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijventerrein Drachten-Azeven en het  

Internationaal Bedrijvenpark Friesland in Heerenveen. Welke effecten heeft dit op  

de bedrijfsdemografie van de regio? 

De bedrijfsdemografie wordt bepaald door de oprichting, de opheffing en het  

verplaatsingsgedrag van bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat verhuizende bedrijven  

sneller groeien, vooral omdat ze hun groeiambities op de nieuwe locatie kunnen  

verwezenlijken.13 De meeste bedrijven verplaatsen binnen de gemeentegrenzen. 

Daarom is het belangrijk dat het lokale bestuur veel aandacht besteedt aan adequate 

huisvesting. Een deel van de bedrijven verhuist buiten de gemeente en vestigt zich  

in andere delen van de provincie of daarbuiten. We zullen het verplaatsingsgedrag  

van Noordoost-Friese bedrijven naar andere regio’s in Fryslân nader onderzoeken  

tussen 2007-2017.14 

In de periode 2007-2017 hebben zich 79 bedrijven van buiten de regio in Noord-

oost-Fryslân gevestigd. Opvallend is dat de verhuizende bedrijven vooral voor het 

zuiden van de regio kiezen: Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen trekken samen 63 

procent van de bedrijfsverplaatsingen aan. Burgum is de belangrijkste vestigingsplaats, 

gevolgd door het noordelijk gelegen Dokkum. Over het algemeen zijn de verhuizende 

bedrijven klein: slechts 5 bedrijven hebben meer dan 10 werknemers. Het bestratings-

bedrijf Spoelstra & Nijboer is het grootste aangetrokken bedrijf met tussen de 50 en 

100 werknemers. Het bedrijf verhuist in 2007 van Drachtstercompagnie naar het enkele 

kilometers verderop gelegen Surhuisterveen. Veruit de meeste verhuizende bedrijven 

zijn werkzaam in dienstverlening, vooral in de sectoren handel & reparatie en zakelij-

ke dienstverlening. Slechts enkele verhuizende bedrijven zijn werkzaam in de bouw, 

12  P.H. Pellenborg, W.J. Meester en J. Dijkema, ‘Het image van Friese steden’, It Beaken 67 no. 2 (2005),  
79-101, 84. 

13  Ruimtelijk Planbureau, Verhuizingen van bedrijven en groei werkgelegenheid (Rotterdam: Nai:  
Uitgevers, 2007), 9. 

14  De data die gebruikt is in deze analyse wordt beheerd door de Provincie Fryslân, en bestaat uit gegevens  
van het mutatieregister van de Kamer van Koophandel. Bij deze analyse zijn alle bedrijven met minder dan 2 
werknemers buiten beschouwing gelaten. Meetmoment van het aantal banen per vestiging is maart 2017  
(of het moment van opheffing voor maart 2017).
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industrie en delfstoffenwinning en landbouw. In dezelfde periode vertrekken er 127 

bedrijven uit de regio naar andere delen van de provincie. 

Doordat er 47 bedrijven meer vertrokken dan zich er vestigden, kunnen we spreken 

van een negatief vestigingssaldo. De belangrijkste bestemmingen van verhuizende 

bedrijven zijn Drachten (36), Leeuwarden (31) en Heerenveen (14). Wederom is de 

grootste dynamiek in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: 64 procent van de vertrekken-

de bedrijven komt hier vandaan. Dit valt te verwachten, omdat bedrijfsverplaatsingen 

over het algemeen kleine afstanden betreffen. Gemiddeld genomen zijn bedrijven die 

de regio verlaten groter dan bedrijven die naar de regio trekken: 23 van de vertrek-

kende bedrijven hebben meer dan 10 werknemers. Dit kan erop wijzen dat bedrijven 

verplaatsen omdat ze meer groeimogelijkheden zien buiten de regio. Als we de sector- 

aandelen bekijken, dan valt het hoge aantal vertrekkende bedrijven in de zakelijke 

dienstverlening op (34). Dit is substantieel meer dan het aantal vestigende bedrijven in 

deze sector (14). Ook vertrekken er een aantal transportbedrijven, zoals Niek Dijkstra 

Transport en HTO Logistiek. Eerder vertrokken naar Heerenveen de transportbedrijven 

Brant Visser in 1999 en Broersma in 2003. 

Bedrijfsverplaatsing is een complex fenomeen. Meerdere factoren spelen een rol, zoals 

bereikbaarheid, beschikbaarheid van grond en het imago van een plek. Er is een wissel-

werking tussen de autonome keuzes van ondernemers en het beleid van de provincie 

om te investeren in de vestigingsfactoren van kernzones. Hoe groot die wisselwerking 

nu precies is, valt niet te achterhalen. Feit is wel dat het beleid de vestigingsvoorwaar-

den in de kernzones flink heeft verbeterd en dat vestiging buiten de kernzones werd 

ontmoedigd. Dit heeft de kwetsbaarheid van Noordoost-Fryslân vergroot. Er zijn ook 

lichtpunten. De bereikbaarheid van de regio is aanzienlijk verbeterd door de aanleg 

van de Centrale As. 

De verwevenheid van functies 

Het denken in termen van kernzones is sinds 2012 afgezwakt. In dat jaar is een samen-

werking gestart tussen de steden Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek in het 

F4 verband.15 Binnen het F4 verband wordt aangesloten op een ontwikkelingsvisie voor 

Noord-Nederland geschreven door geograaf Pieter Tordoir.16 De ontwikkeling langs 

transportassen, zoals in het kernzonebeleid, wordt in deze visie afgezworen. In plaats 

daarvan wordt de integratie van het Noord-Nederlands stedelijk netwerk bevorderd. 

Ook wordt er gewezen op de verhoudingen tussen stad en platteland: 

  Voor hoogwaardige activiteiten en voor de kwaliteit van leven en wonen zal met 

name de overlap tussen stadsgewesten en het landschappelijk en recreatief  

systeem meer strategisch kunnen worden uitgebuit. Deze overlap maakt het Noor-

den uniek. Het kernzone-beleid is in deze gedachtegang niet meer passend.17

15 F4, Verkenning economische samenwerking F4, 24 april 2012.
16  Pieter Tordoir, Noorderlicht: Ruimtelijk Economisch Toekomstperspectief voor Noord Nederland (Amsterdam: 

Ruimtelijk economisch atelier Tordoir, januari 2010), 19.
17 F4, Verkenning economische samenwerking F4, 24 april 2012, 7.
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18  F-4 gemeenten, Versterk economie en werkgelegenheid: Manifest voor de vorming van een nieuw  
coalitieakkoord (maart, 2015), 4. 

19  Gemeente Smallingerland, ‘Frisian Ports verlengt samenwerking en komt met Mission Statement’,  
Breeduit, 11 januari 2018, 7. 

20  Studiegroep Openbaar Bestuur, Maak verschil: Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven  
(maart 2016). 

De nadruk op functievermenging brengt nieuwe mogelijkheden voor Noordoost-Frys-

lân. De Noardlike Fryske Wâlden is bijvoorbeeld een gebied met sterke functieverme-

ning. Ook indviduele projecten dragen bij aan het verzachten van harde grenzen. Zo 

probeert het project Holwerd aan Zee niet alleen de harde landschapsgrens tussen Wad 

en Klei te beslechten, maar ook de functies natuur, toerisme & recreatie, waterhuishou-

ding en cultuurhistorie te combineren. 

Tegelijkertijd biedt een zachtere scheiding tussen stad en platteland kansen voor de 

economische ontwikkeling van Noordoost-Fryslân. De regio moet zich niet enkel als 

een ‘groen’ gebied binnen het stedelijk netwerk van Noord-Nederland presenteren. 

Economisch kansrijke sectoren liggen niet alleen in toeristisch-recreatieve sfeer of in 

de landbouw, maar ook in sectoren als de voedings- en metaalindustrie. Planologen en 

andere betrokkenen bij het ruimtelijk beleid moeten het oproepen van tegenstellingen 

tussen stad-platteland, mal-contramal of kernzone-landelijk gebied daarom vermijden. 

Dat dergelijke tegenstellingen voortdurend op de loer liggen, illustreert een manifest 

van de F4. In 2015 roepen ze het nieuwe provinciaal bestuur op om de Friese steden 

centraal te stellen in het provinciaal economisch beleid.18 

De enige manier om nieuwe tegenstellingen te voorkomen is door samenwerking te 

zoeken met de F4 gemeenten op passende thema’s. Dit gebeurt al binnnen de havensa-

menwerking Frisian Ports, waar ook Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bij zijn aange-

sloten.19 Omdat iedere opgave zich op een ander domein of schaalniveau voordoet, 

zijn wisselende coalities van partners noodzakelijk voor effectief beleid. Hoewel een 

kern van vaste partners een goede basis vormt, vergen sommige opgaven een andere 

samenstelling.20 Wanneer zowel de F4-structuur als Noordoost-Fryslân initiatief nemen 

tot gelegenheidscoalities, wordt het beleid effectiever en worden scherpe tegenstellin-

gen weggenomen. De Omgevingsvisies vormen een goed instrument om gemeenschap-

pelijke belangen tussen Noordoost-Fryslân en de F4 expliciet te maken. 

1.2 ||  Centrale As als keerpunt in het ruimtelijk-economisch 
beleid

Bereikbaarheid is voor veel ondernemers een doorslaggevende factor in hun vesti-

gingskeuze. De overheid kan de bereikbaarheid van vestigingsplaatsen verbeteren 

door de aanleg van infrastructuur. Provincie Fryslân maakt daarbij onderscheid tussen 

nationale stroomwegen, regionale stroomwegen, regionale gebiedsontsluitingswegen 

en erfontsluitingswegen. Dorpen en steden worden in meer of mindere mate ontsloten 

door dit stelsel aan wegen: er is sprake van een hiërarchie in de bereikbaarheid. Welke 

positie neemt Noordoost-Fryslân in deze hiërarchie in? Hoe hebben politieke keuzes 

voor de aanleg van infrastructuur de bereikbaarheid beïnvloed? Het antwoord op 
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deze vragen zoeken we in een eeuw discussie over wegen in Fryslân. Hieruit blijkt dat 

Noordoost-Fryslân infrastructureel gezien al vanaf de jaren 1970 verliest aan ruimte-

lijk-economische positie, doordat grote investeringen in andere delen van de provincie 

plaatsvinden. 

Figuur 1.2a: Het eerste Rijkswegenplan (1927)

Bron: Rijkswegenplan (1927); ondergrond Kadaster/Esri.

We starten onze terugblik in 1927. Naar aanleiding van het toenemende autoverkeer 

wordt in dit jaar het eerste Rijkswegenplan uitbracht. In dit plan is een aantal stroom-

wegen in Fryslân geprojecteerd die tot nationaal belang zijn verheven. Het gaat om 

de Groningerstraatweg (rijksweg 39), de Overijsselse straatweg (rijksweg 32) en de 

Harlingerstraatweg (rijksweg 9). Destijds liepen deze wegen nog dwars door de dorps- 

en stadskernen. In Noordoost-Fryslân ligt nog een aantal belangrijke regionale stroom-

wegen. Deze wegen zorgen ervoor dat een groot deel van de regio, in het bijzonder 

de stad Dokkum, wordt aangesloten op het hoofdwegennet. Voor Noordoost-Fryslân 

is vooral de Groningerstraatweg tussen Leeuwarden en Groningen van belang. Deze 

wordt in 1531 als eerste weg in Fryslân al (gedeeltelijk) verhard. Veel kleinere wegen in 

de regio zijn op deze verbinding aangesloten.21 

21  Staat van de kunstwegen in de provincie Friesland, tot den aanleg waarvan sedert 1842 tot en met 1910 door 
de Staten dier Provincie subsidie is toegekend uit de provinciale fondsen (Leeuwarden: Provinciale Drukkerij van 
de wed. H.G. de Groot, 1911).



19 ||

Figuur 1.2b: Het zesde Rijkswegenplan (1958)

Bron: Rijkswegenplan (1958); ondergrond Kadaster/Esri.

Wanneer we een sprong maken naar het zesde Rijkswegenplan uit 1958, zien we dat 

Noordoost-Fryslân een uitstekende positie heeft in het wegennet. Ten opzichte van 

het eerste Rijkswegenplan hebben twee belangrijke veranderingen plaatsgevonden. 

Ten eerst is na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 gewerkt aan een verbinding 

tussen de Afsluitdijk, Sneek, Heerenveen, Drachten en Groningen (rijksweg 43). Voor 

de totstandkoming van deze weg heeft vooral een grote groep ondernemers uit het 

Zuidwesten van Fryslân zich hard gemaakt.22 Het Rijkswegenplan kondigt tevens het 

ontwerp van een nieuw tracé voor Groningerstraatweg (rijksweg 39) aan. Om de dor-

pen te ontlasten zou de weg uitgebouwd worden tot snelweg die iets noordelijker zou 

komen te liggen ten opzichte van de oude Groningerstraatweg. Hiermee zou er een 

vierbaans stroomweg de regio Noordoost-Fryslân doorkruisen.23 Kortom, in 1958 leek 

de regio Noordoost-Fryslân nog een uitstekende positie te hebben wat infrastructuur 

betreft en was de Groningerstraatweg een belangrijke, zij het niet de belangrijkste, 

verbinding in Fryslân.

22  Meindert Schroor, Sneek: Van veenterp tot waterpoortstad (Leeuwarden: Afûk, 2011), 343-347.
23  Brief aan Hoofdingenieur-Directeur RWS in directie Groningen en Friesland, 2-12-1954 (Tresoar, nummer  

toegang 49-02, inv. 590).
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Figuur 1.2c: De Groningerstraatweg wordt afgewaardeerd (1979)

Bron: Tresoar, nummer toegang 19-02, inventaris 1983; ondergrond Kadaster/Esri.

In de jaren 1970 worden de plannen ingrijpend veranderd. Vanwege de snelgroeiende 

kernen Heerenveen en Drachten is de A7 inmiddels gedeeltelijk verdubbeld. Daarnaast 

groeit de aandacht voor verkeersveiligheid. Het toenemende verkeer op de Groninger- 

straatweg leidt tot de bijnaam ‘rijksdodenweg 43’. Bovendien worden plannen  

gemaakt om de A31 en de A32 tot autosnelweg om te bouwen. Deze ontwikkelingen  

samen leiden in de jaren 1970 tot twijfel ten aanzien van de bestaande plannen.24 

Vanwege de verdere uitbouw van de A7 tot vierbaans snelweg wordt minder waarde 

toegekend aan Groningerstraatweg. Tegelijkertijd wordt er vanuit Leeuwarden en 

Drachten gevraagd om een snelle verbinding tussen deze twee plaatsen. Het idee voor 

opwaardering van de Wâldwei tot de regionale stroomweg N31 ontstaat. Uiteindelijk 

moet er een keuze worden gemaakt tussen het opwaarderen van de Wâldwei of een 

vernieuwde Groningerstraatweg. In 1978 wordt gekozen voor het verdubbelen van  

de Wâldwei.25 Als argumenten worden naar voren gebracht de lagere kosten voor  

de Wâldwei, de hogere verkeersintensiteit, de hoge landschappelijke schade bij het 

verdubbelen van de Groningerstraatweg en het feit dat langs de Groningerstraatweg 

ook al een treinverbinding aanwezig was.

Voor Noordoost-Fryslân had dit qua infrastructurele ordening grote gevolgen. Zowel 

de Groningerstraatweg als een aantal regionale stroomwegen worden in de jaren 1970 

afgewaardeerd tot regionale ontsluitingswegen. Hierdoor kan de bereikbaarheid van 

Noordoost-Fryslân niet meegroeien met de rest van de provincie. De reacties hierop 

zijn wisselend. Zo wordt in Dokkum teleurgesteld gereageerd, helemaal als de weg 

24  Handelingen van Tweede Kamer, 27-10-1975. 
25  Brief hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Friesland aan College van Gedeputeerde Staten, 19-05-1978 

(Tresoar, nummer toegang 19-02, inventaris 1983). 
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tussen Feanwâlden en Nijega ook nog wordt afgewaardeerd. In Kollumerland, Tytsjerk-

steradiel en Achtkarspelen zijn lokale bestuurders bang dat de afwaardering van de 

Groningerstraatweg voor vertraging zorgt bij wegaanpassingen in Hurdegaryp, Twijzel 

en Buitenpost.26 Toch zien de gemeentebesturen van Dantumadiel en Kollumerland c.a. 

ook een positieve kant aan de afwaardering van de Groningerstraatweg. De schade 

toegebracht aan het landschap wordt voorkomen. 

Centrale As (2017) als sluitstuk

Met het afwaarderen van de Groningerstraatweg ontstaat een nieuwe wens voor een 

goede noord-zuidverbinding. Onderzoeken uit 1988, 1995 en 1999 onderstrepen de 

noodzaak hiertoe.27 De bereikbaarheidseis tot het hoofdwegennet van 10 minuten  

wordt bij lange na niet gehaald, de verkeersdrukte in de dorpskernen zorgt voor 

onveilige situaties en de slechte bereikbaarheid heeft een negatieve impact op de 

economische positie van Noordoost-Fryslân. Daarnaast wordt een gebrek aan interne 

samenhang in het wegennet van Noordoost-Fryslân geconstateerd.

Figuur 1.2d:  Wegennetwerk in Fryslân (2017) 

Bron: Provincie Fryslân; ondergrond Kadaster/Esri.

Uiteindelijk wordt op 5 juli 2000 definitief besloten tot aanleg van de Centrale As,  

in de vorm van een 100 km/uur stroomweg.28 Pas zes jaar later viel het tracébesluit. 

Rond het tracébesluit barst een discussie los over de schade die de weg aan het land-

schap toebrengt. Volgens de Nota Ruimte uit 2005 is het niet toegestaan om grote 

infrastructurele projecten aan te leggen in een nationaal landschap, tenzij er een groot 

26  Bezwaarbrieven ontwerp-rijkswegenplan 1982 Achtkarspelen (16-09-1981), Kollumerland (12-08-1981), 
Tietjerksteradeel (24-08-1981) aan College van Gedeputeerde staten (Tresoar, nummer toegang 19-02,  
inv. 1983).

27  Structuuranalyse Noord-oost Friesland (1988); Provincie Friesland, Concept strategienota verkeersveiligheid 
Friesland (Nijmegen: Haskoning, 1995); Provincie Fryslân, Provinciaal verkeer- en vervoerplan 1999  
(Leeuwarden: Provincie Fryslân, 1999).

28  Projectbureau De Centrale As, Chronologie Centrale As (Burgum: plaatselijke archief Streekhûs Burgum,  
2017), 17.
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openbaar belang mee gemoeid is. De Centrale As loopt dwars door het Nationaal Land-

schap Noardlike Fryske Wâlden, waardoor de planning nog gecompliceerder wordt.  

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden echter gezien als voldoende openbaar 

belang. In 2011 komt er groen licht voor de Centrale As, het grootste infrastructurele 

project dat ooit door de provincie is geleid. Met de Centrale As, die doorloopt in de 

N361 naar Lauwersoog, heeft Noordoost-Fryslân één regionale stroomweg. De overige 

wegen blijven ontsluitingswegen die vaak door de dorpen lopen.

Samenvatting

In de jaren 1970 worden de A7 en de N31 van grotere regionale betekenis geacht dan 

de Groningerstraatweg. Hiermee komt Noordoost-Fryslân geïsoleerder te liggen van 

het hoofdwegennet, wat het voor bedrijven niet aantrekkelijker maakt om zich in  

deze regio te vestigen of om er gevestigd te blijven. Met de komst van de Centrale As 

heeft de regio nu een goede noord-zuid verbinding. Het spoor voorziet in een oost-

west verbinding. De economische verbeteringen voor Noordoost-Fryslân zullen nu 

moeten blijken. Hoopgevend is in ieder geval de uitbreiding van het bedrijventerrein 

Betterwird in Dokkum, vanwege de toenemende vraag naar kavels sinds de komst  

van de as.29 Met de voltooiing van de Centrale As hoeft de regio voorlopig niet op 

grootschalige infrastructurele projecten te rekenen. Het is nu zaak dat de huidige  

verbindingen benut gaan worden.

1.3 ||  Bescheiden ontwikkeling ‘treinplaatsen’

Het provinciale mobiliteitsbeleid is in de laatste twee decennia veranderd. In 1999 

wordt nog gestreefd naar het afremmen van de groei van het autoverkeer. Maar in 

2006 wordt juist gekozen voor het faciliteren van deze groei.30 Ook in Noordoost- 

Fryslân is in de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd in infrastructuur, met de Centrale 

As als meest in het oog springende project. Daarnaast staan er de nodige vernieuwin- 

gen op het gebied van openbaar vervoer op de agenda, zoals de extra sneltrein  

tussen Leeuwarden en Groningen en de komst van het transferium in Feanwâlden.  

De belangrijkste drager van het OV-netwerk in Noordoost-Fryslân is de spoorlijn  

Leeuwarden-Groningen, met stations in de kernen Hurdegaryp, Feanwâlden,  

De Westereen en Buitenpost. Volgens de Nederlandse geograaf Pieter Tordoir zouden 

stationsplaatsen op het gebied van wonen en werken moeten profiteren van de  

aanwezigheid van de spoorverbinding.31 Gaat dit ook op voor de stationskernen in 

Noordoost-Fryslân?

29  ‘Vraag bedrijfsgrond groeit door Sintrale As,’ Leeuwarder Courant, 18 mei 2017, 26.
30  Provincie Fryslân, Provinciaal verkeer- en vervoerplan 1999 (Leeuwarden: Provincie Fryslân, 1999), 7; Provincie 

Fryslân, PVVP 2006 (Leeuwarden: Provincie Fryslân, 2006), 15-16.
31 Presentatie van Tordoir op de Regiodag, 15 november 2016 in Surhuisterveen.
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Figuur 1.3a: Aantal OV-chipkaartinstappers per station per jaar32 

Bron: Arriva OV-chipkaartcijfers, bewerking Fryske Akademy.

Relatief gezien wordt in Fryslân weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.33 

Een gemiddelde inwoner van Fryslân maakt ruim 16 ritten per jaar, alleen in Zeeland 

(15) en Overijssel (13) worden minder ritten gemaakt. Fryslân is ook de enige provincie 

waarin het aantal instappers in 2016 afnam ten opzichte van 2015 (met 2,1 procent). 

Landelijk wordt juist een stijging waargenomen van 2,5 procent. We zien dit algeme-

ne beeld weerspiegeld in het gebruik van de treinverbinding tussen Leeuwarden en 

Groningen. 

Dat de trein in Noordoost-Fryslân vooral wordt gebruik als vervoer richting studie 

of werk, kan afgeleid worden uit de metingen per uurblok. Tijdens de ochtendspits 

worden de meeste instappers geteld en tijdens de avondspits de meeste uitstappers 

(zie figuur 1.3b). Op de stations in Noordoost-Fryslân stapt ongeveer 40 procent van de 

reizigers in vanwege het studeren. Dit verklaart mede de lichte daling van het aantal 

instappers.34 Het jaar 2016 telde minder studenten in de stad Leeuwarden en deze 

daling werkt door in het OV-gebruik.35

32  Aandeel van niet meegetelde papieren kaartjes: 23 procent in 2014; 14 procent in 2015; 14 procent in 2016. 
Een deel van de groei tussen 2015 en 2014 moet verklaard worden uit het gestegen aantal reizigers met een 
OV-chipkaart, op basis waarvan telgegevens verzameld zijn. 

33  CROW-KpVV, Staat van het regionale openbaar vervoer 2016. Geraadpleegd op www.crow.nl, 31 januari 
2018. 

34  ‘Treingebruik door Friezen neemt iets toe’, Friesch Dagblad, 13 januari 2018.
35  Provincie Fryslân, Iepenbier ferfier yn Fryslân: Sifers 2016 (Leeuwarden: Provincie Fryslân, 2017). In 2016 reisde 

gemiddeld 14 procent met een papieren treinkaartje. Deze groep reizigers met een papieren kaartje zijn niet 
meegeteld.
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Figuur 1.3b: In- en uitstappers op stations Noordoost-Fryslân op alle werkdagen in 

2016, per uurblok

Bron: Arriva OV-chipkaartcijfers, bewerking Fryske Akademy. 

Uit deze cijfers blijkt dat Noordoost-inwoners de vier stationsdorpen in Noordoost- 

Fryslân gebruiken om naar hun werk, school of studie vertrekken. Kunnen we groei-

kansen voor deze plaatsen ontwaren, omdat ze infrastructureel een voordeel bieden? 

Uit de ontwikkeling van de bevolkingscijfers kunnen we deze conclusie niet trekken.  

Zo blijft de bevolkingsontwikkeling in De Westereen over de afgelopen 24 jaar achter 

bij de rest van de regio. De bevolkingsontwikkeling van Feanwâlden kent na een  

stijging tot het jaar 2000 ook een sterke daling. In Hurdegaryp volgt de bevolkings- 

ontwikkeling in grote lijnen de algemene trend van de regio als geheel. Alleen  

Buitenpost kent een stabiele en relatief succesvolle bevolkingsontwikkeling vergeleken 

met de rest van Noordoost-Fryslân.

Hoe zit het dan met de werkgelegenheid in de stationsdorpen? Alle treinplaatsen, met 

uitzondering van De Westereen, groeien tot de crisis van 2008 in werkgelegenheid. Na 

2008 lukt het alleen Hurdegaryp de weg omhoog terug te vinden, terwijl Buitenpost de 

afgelopen jaren stabiel blijft om het niveau van omstreeks 2000. Zorgelijk is dat Fean-

wâlden en De Westereen nog altijd een dalende werkgelegenheid kennen. 

Gemeten naar bevolkingsontwikkeling en werkgelegenheid gaat de hypothese van  

Tordoir niet op voor de stationsdorpen in Noordoost-Fryslân. Op het gebied van wonen 

en werken doen Feanwâlden en De Westereen het niet aantoonbaar beter dan de rest 

van de regio. Buitenpost en Hurdegaryp kennen over de afgelopen twee decennia een 

bovengemiddelde ontwikkeling. Volgens Richard Reitsma, omgevingsmanager van de 

Provincie Fryslân, moeten we goed kijken naar de schaal van Noordoost-Fryslân: 
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Figuur 1.3c: Bevolkingsontwikkeling stationskernen (Index, 1992=100)

Bron: GBA Friese Gemeenten, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 1.3d: Ontwikkeling aantal banen in stationskernen (Index, 2000=100)

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

  ‘Stel, je hebt een huis in Hurdegaryp en je werkt in Leeuwarden vlak bij het station, 

dan kan ik me voorstellen dat het wel een meerwaarde heeft. Maar dat is van een 

veel kleinere aard dan bij de grote stations. (…) Deze stations trekken niet echt 

economische activiteit aan.’36
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36 Interview Richard Reitsma, 13 november 2017. 
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Niettemin moeten we de kansen die de treindorpen bieden niet negeren. Buitenpost 

ontwikkelt zich daadwerkelijk gunstig; het treinspoor kan dit proces verder onder-

steunen. Het is opvallend dat een plaats als Feanwâlden onvoldoende lijkt te hebben 

geprofiteerd van de gunstige ligging ten opzichte van Leeuwarden. Mogelijk houdt 

dit verband met de gevoerde grondpolitiek die de (sociale) woningbouw van de plaats 

in het verleden heeft beknot. De bouw van een Transferium naast het station maakt 

van Feanwâlden evenwel een knooppunt in het regionale OV. Dit kan in de toekomst 

effecten hebben op de aantrekkingskracht van dit stationsdorp.

1.4 ||  Bevolkingsontwikkeling per plaats kent  
dynamisch karakter

In 2015 kende de Rijksoverheid het predicaat ‘krimpregio’ toe aan Noordoost-Fryslân. 

Het denken in termen van krimpregio’s heeft de gevolgen van demografische ont-

wikkeling op de agenda gezet. Dit is winst, omdat de betrokken burgers, bestuurders 

en beleidsmakers kunnen anticiperen op de gevolgen. Op 1 januari 2018 woonden er 

124.004 mensen in de regio. Volgens prognoses van de provincie Fryslân zal dit aantal 

afnemen naar 118.000 in 2030 en ongeveer 110.000 in 2040. De verwachting is dat de 

jaarlijkse afname van de bevolking versnelt.37 Deze demografische ontwikkeling kan 

grote gevolgen hebben voor de vitaliteit van de regio. Daarom is het verstandig tijdig 

maatregelen te treffen. Er is een noodzaak tot, in de woorden van de Groningse hoog-

leraar Tialda Haartsen, planning for decline.38 

Aan het begrip ‘krimpregio’ kleeft ook een risico. Hoewel de bevolking als geheel 

afneemt, zijn in de regio ontwikkelingen gaande die juist op plaatselijke groei duiden. 

Zo zal het aantal huishoudens tot 2025 toenemen. Het onderzoeksbureau KAW, dat in 

2017 een woningmarktanalyse voor Noordoost-Fryslân uitvoerde, constateert dan ook:

  In een regio waar huishoudensgroei langzaam maar zeker verandert in stabilisatie  

en op langere termijn naar verwachting in huishoudenskrimp, blijven groei en 

krimp ook op langere termijn naast elkaar bestaan. Wel zullen we op steeds meer 

plekken krimp zien ontstaan, en het aantal plekken waar nog substantiële groei is, 

zal in aantal afnemen.39 

Groei naast krimp dus en dat maakt planning for decline een complexe taak. Naast  

de prognoses voor de toekomst geeft ook de bevolkingsontwikkeling van de  

afgelopen decennia meer inzicht in groeiende en krimpende plaatsen. In figuur 1.4a 

staat de ontwikkeling van de bevolking tussen 1995 en 2017 voor alle plaatsen in 

Noordoost-Fryslân weergegeven. 

 

37  De totale afname bedraagt 6100 mensen tussen 2018 en 2030 en 7850 tussen 2030 en 2040 volgens de 
laatste prognose: Provincie Fryslân, Prognose Bevolking en Huishoudens Fryslân 2016-2040 (januari 2017), 37.

38  T. Haartsen & V. Venhorst, ‘Planning for decline: anticipating on population decline in the Netherlands’,  
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 101(2), 218-227.

39 KAW, Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân (ongepubliceerd rapportage, 2017) 12.
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Figuur 1.4a: Bevolkingsontwikkeling per plaats, 1995-2017

Bron: ondergrond Kadaster/Esri.

Een van de conclusies die we uit dit stippenbeeld kunnen trekken is dat de groeiende 

en krimpende dorpen kriskras door elkaar liggen. Een ruimtelijk patroon valt niet echt 

te ontwaren. Toch zien we dat de krimpende dorpen zich concentreren in het meest 

perifeer gelegen gebied, oftewel het noordelijke deel van de regio. Hier wordt de  

woningmarkt, met uitzondering van de kernen Hallum, Marrum en Ferwert, ‘kwets-

baar’ genoemd.40 Het zuidelijke deel van de regio kent een goede bereikbaarheid 

vanwege de Wâldwei (N31) en de nabijheid van de snelweg tussen Groningen en 

Leeuwarden (A7). Desondanks vertoont de bevolkingsontwikkeling tussen 1995-2017 in 

het zuidelijke deel hetzelfde patroon als in het middelste deel van de regio; kennelijk 

maken de N31 en de A7 niet het verschil. Het is best mogelijk dat de Centrale As en het 

Transferium in Feanwâlden wel effect kunnen hebben op de vestigingsplaatskeuze van 

bewoners en gezinnen. Maar mede op basis van het ontbrekende effect van de N31 en 

de A7 moeten we de verwachtingen niet overdrijven. 

De grote verschillen tussen de ontwikkeling van vaak dichtbij elkaar gelegen dorpen 

in Noordoost-Fryslân vragen om duiding. Hoewel de prestaties van individuele dorpen 

40 Idem, 17.
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moeilijk te verklaren zijn, valt er uit wetenschappelijke literatuur een aantal factoren 

te destilleren. Ten eerste blijkt uit een recent proefschrift dat krimp in dorpen een  

zelfversterkend proces is.41 Dorpen die in voorgaande jaren te maken hebben gehad 

met krimp, hebben een verhoogde kans dat inwoners verhuizen. Opvallend is dat dit 

effect alleen geldt voor verhuizers over een afstand van minder dan 10 kilometer.  

Dit wijst erop dat deze verhuizers mogelijk naar aantrekkelijkere kernen verhuizen 

binnen de regio. Het effect is sterker onder jongeren, jonge gezinnen en jonge  

ouderen (65-74 jaar). 

Een tweede verklaring voor verschillen in groeiprestaties is de nabijheid of afwezigheid 

van voorzieningen. De sluiting van een basisschool, blijkt uit recent onderzoek, heeft 

tot gevolg dat het vertrekoverschot van gezinnen met jonge kinderen licht toeneemt.42 

Daarnaast verhuizen vooral ouderen naar grotere plaatsen met meer voorzieningen.43 

In de hoogste leeftijdscategorie (75+), hangt dit samen met de aanwezigheid van 

verzorgingstehuizen in grotere kernen. Maar omdat het ook voor de categorie jonge 

ouderen geldt, is er een voorsorterend effect te bespeuren. 

Of dorpen aan idyllische beelden over het plattelandsleven voldoen, vormt een derde 

verklaring. Het gaat dan allereest om de fysieke omgeving zoals het landschap en het 

aantal monumenten in een dorp. Het afwisselende landschap van de zandgronden 

wordt hoger gewaardeerd dan het open kleilandschap of het veenlandschap.44  

Daarnaast behoren ook sociale aspecten tot het idyllische beeld van plattelandsdorpen; 

het gaat om kwaliteiten als lage misdaadcijfers, de levendigheid van een dorp en de 

vriendelijkheid van inwoners. Deze sociale omgeving is vooral van positieve invloed bij 

vestigingsoverwegingen in minder populaire plattelandsgemeenten zoals Ferwerdera-

deel en Dongeradeel.45

In de Economische Vitaliteitsscan van 2016 besteden we aandacht aan de groeiende 

hoofdkernen in het gebied. Figuur 1.4a laat nog eens zien dat Buitenpost, Burgum, 

Dokkum, Kollum en Surhuisterveen niet als krimpende plaatsen gezien kunnen wor-

den. Hun ruimtelijk-economische positie in het grotere geheel van Noordoost-Fryslân 

neemt toe. Niet voor niets brengt het onderzoekbureau KAW hier een verwachte be-

hoefte aan nieuwe woningen in kaart. KAW adviseert bovendien om ‘ontwikkelruimte’ 

te bieden in deze regiokernen. Het bovenlokale voorzieningenniveau wordt gezien 

als een kracht van de regio. Vanuit de idee om de sterke punten van de regio verder 

te versterken moet dit idee onderschreven worden, ook in de richting van de nieuwe 

Omgevingsvisie. Kijken we terug op de vier streekplannen (figuur 1.4b) dan zien we 

dat deze kernen in wisselende bewoordingen steeds erkend zijn als regionale centrale 

met een bovenlokale betekenis. 

|| Economische vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân 2018

41  H. Elshof, Local population decline in rural North-Netherlands (Groningen: University of Groningen, 2017),  
24-69. 

42  Overigens heeft het geen effect op het aantal vestigende gezinnen met jonge kinderen: H. Elshof, T. Haartsen 
en C. H. Mulder, ‘The Effect of Primary School Absence and Closure on Inward and Outward Flows of  
Families.’ Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106, no. 5, 625-635.

43  H. Elshof, T Haartsen, L. van Wissen, and C. H. Mulder, ‘Influence of village attractiveness on flows of  
movers in a declining rural region’, The Journal of Rural Studies 56 (2017), 39-52.

44 Idem, 48. 
45  R.A. Bijker, T Haartsen en D. Strijker, ‘Different Areas, Different People? Migration to Popular and Less-Popular 

Rural Areas in the Netherlands’, Population, space and place 19 (2013), 580-593.
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Figuur 1.4b: Typering van de vijf grotere plaatsen in de regio

 Dokkum Burgum Buitenpost Kollum Surhuisterveen

1982 Grote stad Streekcentrum Streekcentrum Streekcentrum Streekcentrum

1989 Grote stad Streekcentrum Kleine stad Streekcentrum Streekcentrum

1994 Regionaal Regionaal Regionaal Regionaal Regionaal 

 centrum centrum centrum centrum centrum

2007 Regiostad Regionaal Regionaal Regionaal Regionaal 

  centrum centrum centrum centrum

Bron: Streekplan Friesland/Fryslân (1982;1989; 1994; 2007).

In de streekplanning wordt geworsteld met Dokkum. In de jaren 1980 wordt het nog 

onverholen als ‘grote stad’ gezien, maar in de jaren 1990 volgt de typering ‘regionaal 

centrum’ en ‘regiostad’. Vooral de term ‘regiostad’ is opvallend; Dokkum is de enige 

Friese stad die deze naam draagt. Het begrip is een handreiking naar het stadsbestuur 

geweest, dat knarsetandend heeft moeten toezien hoe de Westergo- en A7-zone tot 

economische kerngebieden aangewezen zijn. Gezien de nog altijd groeiende bevolking 

die zich in Dokkum concentreert, maar ook gelet op de zorgelijke werkgelegenheids-

ontwikkeling (zie §1.1), verdient de stad hernieuwde aandacht in de Omgevingsvisie. 

Datzelfde geldt voor Burgum, waar de bevolking groeit, maar de werkgelegenheid  

over de afgelopen jaren juist daalt. Een interessante vraag voor vervolgonderzoek is, 

welke leeftijdsopbouw de nieuwe bewoners van de groeiplaatsen hebben: gaat het  

om bejaarden of ook om jongeren?
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In 2018 werken de gemeenten in Noordoost-Fryslân aan een gezamenlijke visie op 

recreatie en toerisme. Investeringen op dit domein moeten volgens de beleidsmakers 

twee richtingen uit werken. Allereerst dragen recreatie en toerisme bij aan werkgele-

genheid en economische ontwikkeling. Daarnaast levert de sector ook een bijdrage aan 

de leefbaarheid en algemene vitaliteit van het gebied. Beide potenties zorgen ervoor 

dat recreatie en toerisme voortdurend aandacht krijgen in het regionale beleid. In §2.2 

zullen we deze beleidstraditie volgen. In het afgelopen decennium is fysiek geïnves-

teerd in de vorm van vaarroutes, wandel- en fietspaden. De gezamenlijke presentatie 

van de recreatieve en toeristische potenties kan echter beter. Betrokkenen hebben 

geleerd dat regionaal denken weliswaar voordelen biedt, maar dat ‘Noordoost-Fryslân’ 

niet het schaalniveau is waardoor de recreant en toerist zich aangesproken voelt.  

Ondernemers omarmen daarom het begrip ‘streekmerk’. In §2.3 concentreren we ons 

op enkele van deze streekmerken. Daarbij wordt betoogd dat de samenhang in de 

talrijke initiatieven rondom de streekmerken verbeterd kan worden. Ten slotte zullen 

we in §2.4 enkele beleidsimplicaties schetsen. Maar eerst besteden we in §2.1 aandacht 

aan enkele economische basisgegevens.

2.1 ||  Kerngegevens toerisme en recreatie

In Noordoost-Fryslân werken 2.062 mensen in de recreatie en het toerisme (2017). Met 

een totale regionale werkgelegenheid van 39.716 banen komt dit overeen met 5,2  

procent van het totaal aantal banen in Noordoost-Fryslân. Overigens werken veel  

van deze mensen parttime of hebben daarnaast nog een andere inkomstenbron.  

Vergelijking met het Friese gemiddelde bevestigt de bescheiden positie van Recreatie  

& Toerisme op de arbeidsmarkt. Figuur 2.1a laat zien dat het provinciale aandeel van  

de sector in de totale werkgelegenheid 2 procent hoger ligt.

Uit figuur 2.1b kunnen we aantal ontwikkelingen afleiden. Ten eerste zien we een vrij 

sterke groei tussen de jaren 2000 en 2006; in zes jaar tijd nam het aantal banen met 

427 toe. Dit is een groei van ruim 25 procent, veel sneller dan de totale groei van het 

aantal banen in deze periode (+6 procent). Daarna blijft het aantal banen stabiel net 

boven de 2.000. Kennelijk heeft de economische crisis nauwelijks effect gehad op de 

totale werkgelegenheid van de sector. Tegelijkertijd heeft de economische groei van de  

afgelopen jaren geen positief effect gehad op de werkgelegenheid. Figuur 2.1b geeft 

ook wat meer inzicht in waar de banen zich overwegend bevinden. De gemeente  

Tytsjerksteradiel is koploper met 602 banen, ruim een kwart van het totaal. Daarna 

volgen Dongeradeel (538) en Achtkarspelen (462). Dantumadiel, Kollumerland c.a. en 

Ferwerderadiel tellen substantieel minder banen in de vrijetijdssector. 

18 UWV cijfers,  www.werk.nl (geraadpleegd 9-1-2016).
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Figuur 2.1a: Aandeel Recreatie & Toerisme (R&T) in totale werkgelegenheid (2017)

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 2.1b: De ontwikkeling van het aantal banen in de R&T-sector

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

In figuur 2.1c is de ontwikkeling van het aantal banen nog eens afgezet tegen het 

Friese gemiddelde. Het aantal banen in Noordoost-Fryslân groeide tussen 2000 en 2006 

sneller dan het Friese gemiddelde. Hieruit blijkt dat de regio een flinke ontwikkeling 
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heeft doorgemaakt in het vorige decennium, daar waar het gaat om recreatie en toe-

risme. In de periode 2000 t/m 2006 zat de sector duidelijk in de lift, daarna is sprake van 

stagnatie. In het meest recente meetjaar, 2017, is de ontwikkeling minder gunstig. In 

dat jaar nam het aantal banen met 2,4 procent af. Terwijl er in heel Noordoost-Fryslân 

juist sprake was van een groei in de werkgelegenheid met 1,6 procent.

Figuur 2.1c: Ontwikkeling aantal banen R&T-sector (Index, 2008=100) 

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

De structuur van de sector is niet wezenlijk anders dan die in de rest van Fryslân (zie 

figuur 2.1d). Horeca en logiesverstrekking zijn de grootste sub-sectoren. Achter de 

cijfers zit enige dynamiek. Zo is sinds het jaar 2000 het aantal cafés in de regio bijna 

gehalveerd, terwijl het aantal restaurants juist sterk toenam.46 Ook is de opkomst van 

kleinere accommodaties niet onbelangrijk, vooral het aantal kleinere campings en de 

verhuur van appartementen of huisjes nam toe. 

Het is lastig om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de toe-

ristisch-recreatieve sector. Net als in veel andere sectoren is er een groeiend aantal 

zelfstandigen werkzaam in de sector (figuur 2.1e). Daarnaast wordt een aantal kleine-

re bedrijven tot een andere sector gerekend. Het gaat bijvoorbeeld om kleinschalige 

accommodaties zoals een Bed & Breakfast of een kleine agrarische camping, die als 

nevenactiviteiten van een agrarische ondernemer te boek staan. 

70

75

80

85

90

95

100

105

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Noordoost-Fryslân

Fryslân

46  Het aantal cafés in de regio nam af van 84 naar 43, het aantal restaurants daarentegen nam toe van 36 naar 
53, bron: Vestingen R&T op basis van Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân. 
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Figuur 2.1d: Structuur R&T-sector (2017)

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske Akademy. 

Figuur 2.e: Ontwikkeling aantal bedrijven in R&T-sector Noordoost-Fryslân

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske Akademy. 

Sjoerd de Hoop, voorzitter van het Gastengilde Noordoost-Fryslân, heeft een inventaris 

gemaakt van het aantal logiesaccommodaties en bedden in Noordoost-Fryslân. Daaruit 

blijkt bijvoorbeeld dat de B&B-accommodaties samen meer dan 500 bedden in de aan-

bieding hebben. Vergelijken we zijn cijfers van B&B-bedden met de provinciale cijfers 
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van 431 hotelbedden in 201647, dan is het B&B aanbod gemeten naar slaapplaatsen 

groter dan hotels. 

Een andere indicator betreft het aantal overnachtingen. Nadeel van deze maatstaf 

is dat het alleen iets zegt over de omvang van toerisme en niets over dagrecreatie. 

Hieronder is het aantal overnachtingen op twee manieren berekend. Allereerst door 

gebruik te maken van de inkomsten uit toeristenbelasting en ten tweede op basis van 

gegevens uit het Continue Vakantie Onderzoek (CVO). De eerste bron heeft als nadeel 

dat de gemeenten Achtkarspelen en Dantumadiel geen toeristenbelasting heffen, 

waardoor de gegevens niet dekkend zijn (zie bijlage 1). De tweede bron heeft als  

nadeel dat het gebaseerd is op enquêtes en daardoor een beperkt aantal observaties 

betreft.48 Dit probleem wordt groter wanneer de cijfers worden uitgesplitst naar  

regio’s. Daarnaast worden er in het CVO alleen binnenlandse toeristen bevraagd, 

buitenlandse toeristen worden niet meegenomen.49

Op grond van deze bronnen kan niettemin iets gezegd worden over de omvang van 

het toerisme in Noordoost-Fryslân. Het aantal overnachtingen op basis van belasting- 

cijfers bedraagt om en nabij 600.000, waarvan bijna 90 procent in Tytsjerksteradiel en 

in Dongeradeel (figuur 2.1f). Als we naar de gegevens van het CVO kijken dan ligt het 

aantal overnachtingen tussen de 750.000 en 1.500.000 (figuur 2.1g).50 Deze grote  

fluctuaties drukken deels de onzekerheidsmarges in enquêtegegevens uit, maar  

hangen ook samen met een afname van overnachtingen door de crisis. In Fryslân 

neemt de regio een middenpositie in: er komen meer toeristen dan in Zuidoost en 

Noordwest, maar minder dan in de Waddengebieden of Zuidwest. Overigens is de 

meetbaarheid van overnachtingen en bezoekers een probleem voor het formuleren 

van (beleids)doelen. Betere meetmethoden helpen bij het bepalen en monitoren  

van groeiambities. 

 

47  M. Molema et. al., Economische vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân 2017: Proeftuineditie (Leeuwarden:  
Fryske Akademy & Provincie Fryslân, 2017), 25.

48  Voor meer informatie over de methode van het CVO: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/ 
onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/continu-vakantie-onderzoek--cvo-- (laatst  
geraadpleegd, 11-04-2018).

49  Op basis van CBS-cijfers kan het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen in Fryslân wel in  
kaart worden gebracht. Het gaat om ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen per jaar, zie: Gedeputeerde  
Staten van Fryslân, Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie Fryslân 2016 (juli 2017), 11.

50  Dit is fors hoger, onder andere omdat Achtkarspelen en Dantumadiel ook zijn meegenomen in deze cijfers 
maar ook vanwege de aangegeven meetproblematiek.
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Figuur 2.1f: Aantal overnachtingen in Noordoost-Fryslân in gemeenten waar toeristen-

belasting wordt geheven (duizendtallen)

Bron: CBS, opbrengsten lokale heffingen per gemeente 2005-2016. 

Figuur 2.1g: Aantal overnachtingen per regio in Fryslân (duizendtallen)

Bron: CVO, bewerking provincie Fryslân.

Overigens blijkt uit cijfers over bestedingen dat dagrecreatie een belangrijkere inkom- 

stenbron is dan verblijfsrecreatie. Ongeveer twee derde van de 1,2 miljard aan bestedin- 

gen in Fryslân komt uit dagrecreatie, tegenover een derde uit verblijfrecreatie.51 Fryslân 

is daarmee verre van koploper in de sector; voor zowel dagrecreatie als binnenlands 

toerisme wordt de achtste plaats ingenomen op het totaal van de twaalf provincies. 

51 Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie Fryslân 2016, 8.
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De meeste binnenlandse toeristen komen uit Noord-Holland, terwijl de meeste buiten-

landse toeristen uit Duitsland komen.52 De afhankelijkheid van onze oosterburen is 

groot: van de buitenlandse toeristen komt 70 procent uit Duitsland, terwijl slecht 3,5 

procent van buiten Europa komt.53 

Tot slot is ook de toeristische infrastructuur in Noordoost-Fryslân van groot belang. 

In de Vitaliteitsscan van 2017 werd de toeristisch-recreatieve vraag naar beleving en 

doe-vakanties als trend gesignaleerd. Hier heeft de regio Noordoost-Fryslân veel te 

bieden, onder andere door het dichte Fiets- en Wandelnetwerk (figuur 2.1h). Fryslân 

wordt als beste fiets- én wandelprovincie van Nederland gewaardeerd in de meest 

recente onderzoeken van Stichting Landelijk Fietsplatform (2017) en Stichting Wandel-

net (2015).54 Twee lange-afstandswandelroutes, een recent geopend streekpad en twee 

landelijke fietsroutes doorkruisen de regio. Investeringen in het fietsnetwerk komen 

niet alleen ten gunste van de recreatie, maar dienen ook het lokale verkeer. Dat wordt 

belangrijker door de opkomst van de elektrische fiets, waardoor langere afstanden 

overbrugd kunnen worden. 

Figuur 2.1h: Wandel- en fietsroutes in Noordoost-Fryslân

Bron: Wandelnet, Provincie Fryslân; ondergrond Kadaster/Esri.

52 Idem, 4. 
53  Landelijk is die verdeling 29,2 procent m.b.t. Duitsland, tegenover 19,6 procent buiten Europa, zie:  

Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie Fryslân 2016, 13.
54  Stichting Landelijk Fietsplatform, Kwaliteitsmonitor fietsregio’s (mei 2017), 45; https://wandelnet.nl/ 

kwaliteitsmonitor-wandelen-provincies (laatst geraadpleegd, 15-04-2018). 
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Een tweede belangrijke pijler van de toeristisch-recreatieve infrastructuur vormt  

het vaarwegennetwerk. Er is de afgelopen decennia aanzienlijk geïnvesteerd in het  

ophogen van bruggen en andere maatregelen die de vaarroutes verbeteren. 

Hierdoor zijn de Friese Meren verbonden met het Lauwersmeer, waardoor Fryslân een 

groot vaarnetwerk vormt. Niet op de kaart gezet, maar wel degelijk aanwezig, zijn  

menroutes voor de paardensport. 

Figuur 2.1i: Vaarroutes in Noordoost-Fryslân 

1 Earnewâld Alde Feanen 6 Aldtsjerk/Wyns/Bartlehiem 11 Hantum/Ternaard 16 Westergeest Aldswemmer
2 Earnewâld 7 Grutte Wielen/It Bûtenfjild 12 Aalsum 17 Kollum
3 Earnewâld Jan Durkspolder 8 De Traan 13 Stadsgrachten Dokkum 18 Kollum omgeving
4 It Bûtenfjild 9 Raard 14 Suderie 19 Gerkesklooster
5 Burgumer Mar / De Leien 10 Bornwird 15 Westergeest Aldmear 20 De Lauwers
   21 Alde Lunen

Bron: Provincie Fryslân; ondergrond Kadaster/Esri.

Een laatste pijler van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in de regio is het grote 

aantal kleine musea. Het zijn vooral musea die een verhaal over de geschiedenis van 

de streek vertellen, zoals de Spitkeet in Harkema, ‘t Fiskershúske in Moddergat of de 

Schierstins in Feanwâlden. Samen belichten de musea een interessante geschiedenis 

van de regio en haar verschillende streken. 
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2.2 ||  De wording van R&T als beleidsthema

  ‘De recreatie heeft in Fryslân thans zodanige vormen aangenomen dat de vraag 

kan worden gesteld in hoeverre de recreatieve ontwikkeling, samen met de  

industrialisatie en modernisering van de landbouw, het eigene van Fryslân, juist 

hier zo positief gewaardeerd, heeft overschaduwd en teruggedrongen.’55 

Deze opvallende zin staat in de provinciale nota Recreëren uit 1977. Na de Tweede  

Wereldoorlog groeit het toerisme explosief, waardoor sommige beleidsmakers het 

gevoel krijgen dat Fryslân te druk wordt. Maar dit gevoel maakt al snel plaats voor  

omarming van de sector. Recreatie en toerisme zijn nu zelfs speerpunten van het pro-

vinciaal economisch beleid.56 Die kentering wordt in deze paragraaf beschreven aan de 

hand van drie perioden: de jaren 1980, de tijdsperiode 1990-2010 en de jaren 2010. 

De jaren 1980: Recreatie & Toerisme als kans

De kentering treedt op in de jaren 1980. In dit decennium is het voor de meeste betrok-

kenen wel duidelijk dat industriële ontwikkeling alleen de regionale economie niet 

omhoog kan trekken. Een nieuwe zienswijze doet zijn intrede: endogene ontwikkeling. 

Met endogeen wordt bedoeld dat de basis voor economische groei in een regio zelf 

gezocht moet worden. Elk gebied heeft potenties die herkend, erkend en vervolgens 

verder uitgebouwd moeten worden. Aansluitend bij deze visie trekt de toeristisch- 

recreatieve sector nu ook de aandacht van economische beleidsmakers. Op landelijk 

niveau wordt besloten om de Investeringspremieregeling (IPR), oorspronkelijk in het 

leven geroepen als industriesubsidie, vanaf 1983 ook open te stellen voor grootschalige 

toeristische projecten.57 Het jaar daarop publiceert de provincie het Toeristisch Recrea-

tief Ontwikkelingsplan (TROP). Naast deze algemene ontwikkelingen komt er specifiek 

aandacht voor het Lauwersmeergebied. De provincies Groningen en Fryslân trekken 

samen op. Zij concluderen dat verblijfsaccommodaties vaak in de planvorming blijven 

steken en wijten dit aan de perifere ligging en beperkte voorzieningen in het gebied.58 

De provincies pleiten voor een langetermijnstrategie waarin de waardevolle elementen 

en de voorzieningen verder worden ontwikkeld. Hierbij wordt tevens melding gemaakt 

van een plan bij Oostmahorn, dat moet voorzien in de bouw van een bungalowpark. 

Ruim tien jaar later wordt hier inderdaad een park (Esonstad) geopend. 

Dat recreatie en toerisme echter nog niet volledig onderdeel uitmaken van algemene 

ontwikkelingsvisies wordt geïllustreerd door het Aktieprogramma Noordoost-Friesland 

(1987).59 De sector komt nauwelijks aan bod in dit programma. Wel wordt het belang 

van infrastructuur voor een betere ontsluiting van het Lauwersmeergebied benadrukt 

omdat daar verschillende recreatieve projecten in voorbereiding zijn.60 Hoe groot is 

het verschil met eind jaren 1990, waarin Recreatie & Toerisme een vast onderdeel is 

55 Provincie Friesland, Streekplan Friesland: Recreëren. (Leeuwarden: 1977), 179.
56 Gedeputeerde staten van Fryslân, Beleidsbrief Economie van de gastvrijheid (Leeuwarden, 12 april 2016), 6.
57 “Kabinet stroomlijnt steunregelingen bedrijfsleven”, Leeuwarder Courant, 9 september 1983.
58  Provinciaal planologische dienst Groningen en afdeling onderzoek Friesland, Toeristische potenties van de regio 

Lauwersmeer (1987), 61-62.
59  Het ‘aktieprogramma’ bestond in de eerste fase tot en met 1992 uit de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, 

Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. Vanaf 1993 trad Ferwerderadiel toe. 
60 Stuurgroep Actieprogramma Noordoost-Friesland, Actieprogramma Noordoost-Friesland 1e fase (1987), 15. 
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geworden van regionaal beleid voor Noordoost-Fryslân.61 Kansen worden gezien in de 

combinatie van natuur, landbouw en recreatie & toerisme. Ook wordt er gepleit voor 

meer professionalisering door marktonderzoek, promotie en het creëren van samen-

hang in de cultuurhistorische voorzieningen.

Jaren 1990-2010: Recreatie & Toerisme als beleidsthema

Hoe kan de prominente positie van Recreatie & Toerisme verklaard worden? Het  

antwoord op deze vraag ligt grotendeels in een nieuw beleidsproces dat begin jaren 

1990 op gang komt. Onder de naam ‘Lauwersland’ wordt het gebied dat grenst aan 

de voormalige Lauwerszee onderdeel van een landelijk experiment.62 Lauwersland 

krijgt een stevige financiële impuls van het Europese beleidsprogramma LEADER. Het 

programma ‘Lauwersland’ (1994-2006) zet stevig in op economische ontwikkeling. 

Leidende gedachte is dat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling een positieve invloed 

heeft op de leefbaarheid van het gebied. Het project Pronkkamer is een goed voor-

beeld waarin deze verbinding wordt gelegd. Eigenaren van monumentale boerderijen 

kunnen met behulp van de LEADER-subsidie een kleinschalige accommodatie starten.63 

Zo verstevigt het LEADER-programma de beleidsmatige focus op de toeristisch-recrea-

tieve sector in Noordoost-Fryslân. 

De gebiedsgerichte aanpak die op en rondom het Lauwersmeer wordt toegepast, wordt  

verankerd in het provinciale streekplan van 1994. Er worden toeristisch-recreatieve 

concentratiegebieden ingesteld, waaronder het Lauwersmeergebied (inclusief  

Dokkum). Verder krijgt de Alde Feanen deze status. Deze concentratiegebieden 

vormen een bouwsteen in een plan waarin de scheiding van functies centraal staat: 

zo wordt het noordelijke kleigebied gezien als een agrarisch concentratiegebied en 

worden de stedelijke ontwikkelingszones de belangrijkste centra voor bedrijvigheid. 

Opvallende uitzondering is het gebied de Noardlike Fryske Wâlden, waar een duidelij-

ke verwevenheid van functies gekoesterd wordt. In dit gebied wordt ruimte gegeven 

voor combinaties tussen landbouw, landschap, wonen en recreëren.64 Deze zienswijze 

wordt ook in het gebied zelf omarmd. Hierdoor loopt de Noardlike Fryske Wâlden mee 

in de voorhoede van Nederlandse landschappen die hun cultuurhistorie koesteren.65 

In het samenwerkingsverband dat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,  

Dongeradeel en Kollumerland c.a. in het jaar 2002 aangaan, wordt Recreatie &  

Toerisme  opnieuw omarmd. In de Noordoost-Friese Aanpak (NOFA) wordt  

bestendigd, wat in de jaren 1990 aan ideevorming is ontstaan.66 Er wordt ingezet  

op het versterken en ‘vermarkten’ van toeristische trekpleisters als Dokkum, het  

Lauwersmeer en de Lits-Lauwersmeerroute. Daarnaast moet het cultuurhistorisch 

61 Stuurgroep Aktieprogramma Noordoost Friesland, Wonen & Werken in Noordoost Friesland (1997),  11 en 15. 
62  Het gaat hier om de VINEX-aandachtsgebieden. Deze gebieden werden geïdentificeerd in het onderzoek  

de Achterkant van Verstedelijkt Nederland (1989). Onder invloed van deze publicatie werden de volgende 
gebieden aangewezen als aandachtsgebied: Noordoost-Fryslân/Noordwest-Groningen, Noordwest-Fryslân,  
Kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen, Oostermoer en Oldambt. Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar  
1988-1989, 20490, nrs. 9-10: ‘Vierde nota over de ruimtelijke ordening’, 109-111.

63 Dorothé van Kemenade, “Lauwersland”, Noorderbreedte, januari 1999.
64  Provinciale Staten van Friesland, Streekplan Friesland 1994, 65-70. 
65  Belvedère. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ordening (Den Haag 1999). In deze nota 

staat de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening centraal; de Noordelijke Fryske Wâlden, het Friese 
Terpengebied en de stad Dokkum worden erkend als gebieden met belangrijke cultuurhistorische waarden.

66 NOFA, Sterk Op Eigen Wijze (2003). 
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erfgoed beter worden ontsloten, en landschappen als de Wouden en de Waddenzee 

moeten beter benut worden.

De jaren 2010: Recreatie & Toerisme in ANNO-verband

De woorden uit de periode 1990-2009 worden maar mondjesmaat omgezet in daden. 

Het programma Lauwersland krijgt in 2007 geen vervolg en het lukt de regio onvol-

doende om een overtuigende marketingstrategie te ontwikkelen. Buiten de komst van 

Esonstad en de aanwijzing van het Lauwersmeer als nationaal park zijn er verder geen 

opzienbarende aanzienlijke initiatieven genomen. Mede door gebrek aan financiële 

middelen blijft er ruimte bestaan tussen woorden en daden. 

Hierin komt verandering als in 2007 een nieuw College van Gedeputeerde Staten een 

ontwikkelingsbudget voor Noordoost-Fryslân in het vooruitzicht stelt. Voorwaarde 

is een stevig plan waaraan de regio hard werkt. Dit masterplan uit 2010 pleit voor 

een ‘optimale ontsluiting van het landschap’ voor recreatie en toerisme.67 Het plan 

benoemt afzonderlijke landschappen en de kansen die wandel-, vaar- en fietsroutes 

bieden. De provincie Fryslân houdt woord en op basis van het Sociaal Economisch 

Masterplan wordt een investeringsprogramma voor de periode 2012-2015 opgesteld. 

Het meerjarenprogramma krijgt de programmatische titel Agenda Netwerk Noordoost 

(ANNO). ANNO gaat gepaard met aanzienlijke provinciale en gemeentelijke middelen 

die ingezet worden op drie thema’s; ‘Economie, Recreatie & Toerisme’ is daar een van. 

Er wordt een verdiepende visie op waterrecreatie ontwikkeld die een onderbouwing 

levert aan concrete projecten zoals Kollum Watersportdorp en het bevaarbaar maken 

van de Súd Ie, zodat boten vanuit Dokkum naar het Lauwersmeer kunnen varen.68  

Een ander belangrijk resultaat van ANNO ligt in een nieuwe organisatie van promotie. 

Vanaf 2012 wordt de regiobrede campagne ‘Dwaande’ opgezet. De campagne inspi-

reert ondernemers en inwoners en stimuleert trots op Noordoost-Fryslân als gebied om 

in te wonen en te werken. Toch zijn toeristisch-recreatieve ondernemers niet tevreden. 

Zij vinden de campagne te weinig aansprekend voor de doelgroepen die zij willen 

bereiken.69 Met instemming en financiële ondersteuning van de gemeenten trekt het 

lokale bedrijfsleven het initiatief naar zich toe. Vanuit de Stichting RegioMarketing 

Toerisme (stichting RMT, opgericht 2014) wordt een nieuwe visie op regiomarketing 

ontwikkeld. Afzonderlijke gebieden in de regio, met aantrekkingskracht voor  

recreanten en toeristen, moeten als ‘streekmerken’ in de markt gezet worden.  

De stichting RMT moet bovendien het gat opvullen dat is ontstaan als gevolg van  

het wegvallen van VVV Lauwersland. 

De stichting RMT heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de streekmerken Waddenzee 

UNESCO werelderfgoed, Nationaal Park Lauwersmeer, Dokkum, Nationaal Park de 

Alde Feanen en het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Aanvankelijk wil 

stichting RMT aanhaken bij de Merk Fryslân, de marketingorganisatie die in oktober 

2014 wordt opgericht om Fryslân in binnen- en buitenland te promoten. In de ogen 

67  Joop Boertjes en Wim Bakker, Sociaal Economisch Masterplan Noordoost-Fryslân (Groningen: Van Werven 
Economische ontwikkeling, 2010) 44. 

68  Bureau Schmeink, Land en water verbonden. Toekomstbeeld en Strategische visie Waterrecreatie  
Noordoost-Fryslân 2025 (februari 2013).

69 ‘Dwaande stopt als lokker voor toerist’, Leeuwarder Courant, 9 januari 2015.
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van stichting RMT wordt echter getalmd met de webpresentatie van Noordoost-Fryslân, 

waardoor de stichting in 2016 zelf een website lanceert: www.eropuitinfriesland.nl. 

In datzelfde jaar 2016 start een nieuwe programmaperiode van ANNO, die tot het jaar 

2020 loopt.70 ‘ANNO II’ ontbeert echter een zak met geld waaruit grote projecten  

betaald kunnen worden. Als het gaat om recreatie en toerisme borduurt ANNO II 

inhoudelijk voort op de  voorgaande jaren, zonder dat de regionale uitvoering daarvan 

een financiële impuls gegeven kan worden. Veel ANNO II projecten worden als ‘poten-

tieel’ aangemerkt. Ook in de Regiodeal, die op 17 juli 2017 ondertekend wordt, zakt 

Recreatie & Toerisme wat weg in de aandacht van het regionaal beleid. De Regiodeal 

wordt gesloten tussen diverse overheden en maatschappelijke partners en heeft tot 

doel om de economie in het gebied een impuls te geven. Recreatie & Toerisme wordt 

slechts eenmaal genoemd, wederom als mogelijke cross-over met de landbouwsector.71 

Samenvatting

Sinds 1975 zijn recreatie en toerisme langzaam maar zeker omarmd als een belangrijk 

thema voor beleidsmakers in Noordoost-Fryslân. Voornamelijk in de jaren 2012-2015 

zijn flinke investeringsbudgetten beschikbaar, die na 2015 afzwakken. Infrastructurele 

wensen zijn er nog steeds, onder andere neergelegd in de regionale Visie Waterrecre-

atie uit 2013 en de (potentiële) ANNO II-projecten voor de periode 2016-2020. Mar-

keting blijft hoog op de agenda staan en een terugkerend idee is de creatie van een 

‘blauwe as’. Hiermee worden dorpen en steden in de regio met elkaar verbonden door 

een vaarverbinding tussen Leeuwarden en het Lauwersmeer. ‘It moat in hiel netwurk 

wurde, lytsskalich en pasjend by de natoer yn it gebiet’, zo stelt gedeputeerde Kramer 

recent.72 

Het is overigens de vraag of de belangrijkste behoeften in de sector van financiële in-

vesteringen afhangen. In 2015 merkte burgemeester Wil van den Berg van Ferwerdera-

diel op dat overheden zich veelal beperken tot het klaarmaken van de infrastructuur, 

terwijl het ‘vermarkten’ van de mogelijkheden dikwijls wordt vergeten.73 In de toekom-

stige periode zit de grootste uitdaging wellicht in het benutten van de marktkansen 

die de toeristisch-recreatieve potenties en de daarmee samenhangende infrastructuur 

bieden. De gemeenten kunnen hier een rol spelen, te beginnen bij de visie op Recreatie 

& Toerisme die vermoedelijk in 2019 wordt vastgesteld. 

2.3 ||  Ontwikkelen vanuit streekmerken

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe het beleid gericht op toerisme evolueer-

de van een lokale en/of gemeentelijke aanpak naar een bredere, op de regio gerichte 

strategie. Mijlpaal is de in 2013 uitgebrachte visie op de regionale waterrecreatie. 

70  Zonder auteur, ANNO II. De Agenda voor Noordoost-Fryslân 2016-2020 (Burgum: Netwerk Noordoost,  
December 2015).

71  Public Result & Netwerk Noordoost, Op weg naar een versnellingsagenda: regiodeal Noordoost-Fryslân (2017), 
punt 2e.

72 Patrick van ‘t Haar, ‘Kollum hoort nu in rijtje van watersportdorpen thuis’, Friesch Dagblad, 1 mei 2017.
73 Pieter Atsma, ‘Toerist negeert dure route Noord-Fryslân’, Friesch Dagblad¸ 26 juni 2015.
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Hieruit vloeide de stichting RegioMarketing Toerisme Noordoost-Friesland (RMT) voort. 

RMT zet sinds 2015 in op streekmerken, die enigszins losjes worden gedefinieerd als 

‘bijzondere plaatsen of locaties in de regio’.74 Onder drie landschapstypen worden vijf 

streekmerken onderscheiden. Onder het landschapstype ‘Wad’ vallen de Waddenzee 

UNESCO Werelderfgoed, Nationaal Park Lauwersmeer, en Dokkum. Het landschapstype 

‘Woud’ kent één streekmerk: het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. En 

onder het landschapstype ‘meer’ valt het Nationaal Park Alde Feanen. 

De inzet van deze paragraaf is om bij te dragen aan het verder versterken van de 

streekmerken. Binnen de kaders van deze Vitaliteitsscan moeten we ons daarbij beper-

ken tot een bondige verkenning van de streekmerken (met uitzondering van Dokkum). 

We maken de begrenzing van de diverse gebieden inzichtelijk, net als de faciliteiten 

die daar aanwezig zijn. Per gebied stippen we actuele ontwikkelingen aan. Op basis 

van deze beschrijvende analyse komen we tot enkele beleidsimplicaties, die we samen-

vatten onder de trits ‘verbinden, verbreden en verdiepen’. 

Nationale parken

Twintig gevarieerde natuurgebieden in Nederland mogen het predicaat ‘nationaal 

park’ dragen. Aan de aanwijzing van nationale parken gaat een roerige beleidsge-

schiedenis vooraf. Ruim honderd jaar geleden zijn de eerste pleidooien voor natuur-

parken te horen. Toch duurt het tot 1989 voordat de Rijksoverheid het nationale park 

als beleidscategorie invoert. Schiermonnikoog wordt in dat jaar aangewezen, pas later 

volgen Nationaal Park Lauwersmeer (2003) en Nationaal Park De Alde Feanen (2006). 

In vergelijking met andere landen zijn wij laat met ons beleid voor nationale parken. 

Dit heeft te maken met een sterke inrichtingstraditie: Nederland heeft een iconische 

status als het gaat om dijkbouw, het aanleggen van polders, de agrarische ruilverkave-

lingen en stedenbouw. In plaats van het beheren van wat organisch ontstaan is, ligt in 

ons land de nadruk op het scheppen van landschappen waarin gewoond en gewerkt 

kan worden. Natuurbeheer komt pas na de Tweede Wereldoorlog hoger op de agen-

da; vanaf de jaren 1970 leidt dit tot landschapspolitiek waar de nationale parken een 

resultaat van zijn. In de Wet Natuurbescherming staat de meest recente begripsmatige 

afbakening van nationale parken.75 Het gaat om gebieden van minstens 1.000 hectare 

waarin bijzondere dier- en plantensoorten leven, of waarin zich een waardevolle, eco-

logische habitat bevindt. Het gebied moet opengesteld zijn voor educatief, cultureel 

en/of recreatief bezoek. Met oog op behoud van de gebieden kunnen wel voorwaar-

den aan de openstelling verbonden worden. 

Nationaal Park Lauwersmeer

In 1969 wordt de Lauwerszee afgesloten. Bij de inrichting van het gebied is er veel aan-

dacht voor natuur en toerisme. De aanwijzing tot nationaal park in 2006 ligt in het ver-

lengde van deze investeringen. Het Nationaal Park Lauwersmeer vormt een knooppunt 

tussen twee provincies en de vier gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., Zuidhorn 

74  L. Grasmeijer en E. Pilat, Meerjarenplan 2016-2019 (Buitenpost: Stichting RegioMarketing Toerisme  
Noordoost-Friesland, 2015) 12. 

75  Wet Natuurbescherming (geldend vanaf 1 september 2017), artikel 8.3. Geraadpleegd  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01, 7 februari 2017.
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en De Marne. De toeristische en recreatieve centra liggen verspreid. In Fryslân vormen 

Oostmahorn en Kollumeroord de recreatieve centra. In Groningen gaat het vooral om 

Lauwersoog en Zoutkamp. Het vakantiepark Esonstad in Oostmahorn is de grootste 

verstrekker van overnachtingsplaatsen. Vanuit Oostmahorn wordt vooral op water-

sportactiviteiten ingezet. Zo zijn er zeiljachten te huur en kan er worden gewindsurft. 

In het zuidelijke gedeelte vormt Villapark Lauwerssee de belangrijkste aanbieder van 

vakantiehuisjes. Op kaart 2.3a worden de voorzieningen ingetekend die in het gebied 

liggen, of binnen een straal van een kilometer. Iets verderop ligt de groepsaccommoda-

tie Natuurlijk Kollumeroord. 

De beleidsaandacht voor het Lauwersmeergebied, onder andere door een interprovin-

ciale Fries-Groningse stuurgroep, laat zich samenvatten langs twee invalshoeken. Veel 

aandacht gaat, ten eerste, uit naar het gebied zelf. Rondje Lauwersmeer en het geplan-

de Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zijn projecten die het gebied 

zelf moeten versterken. Ten tweede zijn er de beleidsinspanningen om Dokkum en Kol-

lum te verbinden met het Lauwersmeer. Ook verder gelegen plaatsen zoals Kollum zijn 

nauw verbonden met de toeristische kracht van het gebied. Kollum presenteert zich als 

watersportdorp. Door aantrekkelijke slechtweervoorzieningen heeft Kollum ook een 

complementaire functie.76

Figuur 2.3a: Faciliteiten R&T sector Nationaal Park Lauwersmeer

Bron: PDOK; ondergrond Kadaster/Esri.

76  Provincie Groningen e.a., Koers voor het Lauwersmeer (Barendrecht: Wissing Stedebouw en Ruimtelijke  
Vormgeving BV, 2012), 43.
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Nationaal Park De Alde Feanen

De Alde Feanen kent een lange traditie als het gaat om de beleving van het landschap. 

Aan het begin van de vorige eeuw wisten natuurliefhebbers het gebied al te vinden.77 

Sindsdien heeft het recreatieve potentieel zich verder ontwikkeld met Earnewâld als 

centrum. Op deze toeristische plek zijn diverse campings, jachthavens, recreatiewonin-

gen en een hotel te vinden. Het gebied kan op veel verschillende manieren verkend 

worden: met behulp van wandel-, fiets en vaarroutes, en met de kano en surfplank 

(suppen). Sinds 2006 tooit de Alde Feanen zich met de status van nationaal park. Een 

officieel bezoekerscentrum werkt uitnodigend richting recreanten en toeristen. Nabij 

Earnewâld organiseert het bezoekerscentrum excursies en verschaft het informatie 

over het nationaal park. Daarnaast kent Earnewâld een eigen toeristenbureau, dat 

samen met het Nationaal Park Alde Feanen apps heeft ontwikkeld ter ondersteuning 

van de verschillende routes. 

Figuur 2.3b: Faciliteiten R&T sector Nationaal Park Alde Feanen

Bron: PDOK; ondergrond Kadaster/Esri.

Deze twee werelden van natuur en landschap enerzijds en toerisme en recreatie ander-

zijds, komen bij de Alde Feanen samen in het Overlegorgaan. Hierin zijn de betrokken 

gemeenten, de provincie, natuur- en milieuorganisaties, dorpsbelangen en de recrea-

77  S. Rintjema et. al. (red.), De Alde Feanen. Schets van een laagveenmoeras (Leeuwarden: Friese Pers Boekerij/It 
Fryske Gea, 2001), 73.
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tieve ondernemers vertegenwoordigd. Het orgaan bracht in 2014 het Ontwikkelplan 

2015-2022 uit.78 Typerend in deze koers is de nadruk op natuurbeleving. Hieruit blijkt 

eens te meer dat het combineren van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied met 

toeristische en recreatieve activiteiten een kracht van Noordoost-Fryslân kan zijn.

Nationaal landschap

Vanaf de jaren 1970 woeden intensieve discussies over het behoud van natuur en 

landschap. Dit resulteert onder andere in de nationale parken, waarvan er twintig zijn 

aangewezen vanwege hun belangrijke natuurwaarden. Tegelijkertijd groeit het besef 

dat sommige gebieden bijzondere landschappelijke waarde hebben. In deze gebieden 

wordt gewoond en gewerkt, maar de omgeving kent tegelijkertijd een bijzonder en 

streekeigen karakter waarmee zuinig omgesprongen moet worden. Hoe creëer je een 

nationaal beleid voor streekeigen landschappen? Aanvankelijk zet de Rijksoverheid 

in op ‘nationale landschapsparken’. Maar omdat het begrip veel verzet van agrariërs 

oproept, die vrezen voor allerlei restricties in hun bedrijfsvoering, verdwijnt het in 1980 

snel weer van tafel. De ideeën achter de landschapsparken blijven echter in de lucht 

hangen, zodat in 2004 dan toch 20 ‘nationale landschappen’ worden aangewezen.79 

Nationale landschappen zijn gebieden die over een unieke combinatie van cultuurhis-

torische en natuurlijke elementen beschikken. In tegenstelling tot de nationale parken 

kan in deze landschappen wel worden gewoond en gewerkt.80 

Het is niet zo vreemd dat de Noardlike Fryske Wâlden in 2004 als nationaal landschap 

wordt aangewezen en dus tot de eerste lichting behoort. Boeren en bewoners in het 

gebied zijn trots op het karakteristieke coulisselandschap van strokenverkaveling die 

gepaard gaat met elzensingels en een groot aantal dobben en pingoruïnes. De gelijk-

namige vereniging de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) speelt een ondersteunende rol 

in behoud en beheer van het landschap. Daartoe ondersteunt het individuele boeren 

en grondbezitters door kennis te verspreiden en te ‘ontzorgen’ bij administratieve las-

ten die subsidies voor agrarisch natuurbeheer met zich meebrengen. Agrarisch natuur-

beheer brengt ecologische en toeristisch-recreatieve belangen mooi samen.

Noardlike Fryske Wâlden

Verspreid over dit nationaal landschap zijn diverse toeristische en recreatieve voorzie-

ningen te vinden (zie figuur 2.3c). Ten eerste valt op dat campings en musea over het 

hele gebied zijn verspreid. De grootste campings en vakantieparken concentreren zich 

rond het water, zoals bijvoorbeeld vakantiepark Bergumermeer en recreatiepark Kuik-

horne. Daarnaast zijn er in de regio relatief veel minicampings (maximaal twintig plaat-

sen) en kleinschalige boerencampings. Het gebied is rijk aan cultureel erfgoed zoals te 

zien is aan de musea. Niet afgebeeld zijn de vele staten en stinzen, die het landschap 

een zekere grandeur verlenen. Overigens komt de begrenzing van het nationaal land-

schap niet overeen met de afbakening zoals gehanteerd door de vereniging Noardlike 

78  J. Jepma en J. de Bruin, Ontwikkelplan 2015-2022: Koers te zetten naar een toekomstbestendig Nationaal  
Park De Alde Feanen (2014).

79  J. Janssen, ‘Historie nationale landschappen’, in: J. Janssen, N. Pieterse en L. van den Broek, Nationale  
landschappen. Beleidsdilemma’s in de praktijk (Rotterdam en Den Haag; NAi Uitgevers en Ruimtelijk  
Planbureau, 2007) 32-49.

80 http://www.nationaalpark.nl/8680/nationale-parken/nationale-landschappen (geraadpleegd,18-12-2017).
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Fryske Wâlden (NFW). De vereniging NWF neemt ook het gebied tussen Gytsjerk en 

Damwâld op. In dit gebied ligt het Bûtenfjild.  

Figuur 2.3c: Faciliteiten R&T sector Nationaal Park De Noardlike Fryske Wâlden

Bron: Provincie Fryslân; ondergrond Kadaster/Esri.

In de Noardlike Fryske Wâlden is er geen sprake van een duidelijk omschreven R&T- 

beleid. Passend bij het karakter van het landschap zijn veel ondernemingen in deze sec-

tor kleinschalig. Interessant zijn de inspanningen van de vereniging NFW. In het project 

‘De Nije Miensker’ bewandelt de vereniging nieuwe wegen. Landschappelijke kwaliteit 

vormt de verbindende schakel tussen agrarisch ondernemerschap en cultureel erfgoed, 

welke tot toeristische en recreatieve activiteiten moet leiden. Een van de deelprojecten 

betreft ‘Boer & Breakfast’. Toeristen kunnen overnachten op boerderijen waar ze in 

contact komen met het boerenleven door bijvoorbeeld dieren te voeren of een tractor-

rijbewijs te halen. De NFW vervult hierbij een belangrijke coördinerende rol, door de 

verschillende partijen met elkaar om tafel te krijgen. Deze uitbreiding van taken wordt 

door de vereniging als volgt toegelicht:

81 De Nije Miensker (Burgum: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, 2017).
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  Het project sluit naadloos aan bij de ambitie en visie van de vereniging Noardlike 

Fryske Wâlden: een vitale landbouw (wonen en werken) in wisselwerking vervloch-

ten met het landschap (biodiversiteit en beleving).81 

Waddenzee Unesco

De waddenkust in Nederland heeft zich niet als een bijzondere plek voor recreanten en 

toeristen kunnen ontwikkelen. Tenminste, niet in de grootschalige vorm zoals we die 

in Duitsland zien. Plaatsen langs de Waddenzee, ook de vele plaatsen zonder strand, 

zijn daar uitgegroeid tot trekpleisters. De zee als unique selling point blijft in Neder-

land vooralsnog beperkt tot de Noordzeekust en de Waddeneilanden. De Nederlandse 

waddenkust kent weinig toeristisch-recreatieve bebouwing en sommigen menen dat 

dit juist de schoonheid van het gebied bevorderd. Vooral in het afgelopen decennium 

worden echter initiatieven ontplooid om de Waddenkust wel als een recreatief-toeristi-

sche plek te ontwikkelen. Meest in het oog springend is het project ‘Holwerd aan Zee’, 

die een betere verbinding tussen het land en de wadden(eilanden) beoogt. Maar ook 

de manifestatie van landschapskunst, Sense of Place, verdient hier vermelding. 

Figuur 2.3d: Faciliteiten R&T sector Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Bron: Provincie Fryslân, PDOK; ondergrond Kadaster/Esri.

2.4 ||  Opgaven in ANNO-verband

De samenwerkende gemeenten willen een nieuwe visie op Recreatie & Toerisme in  

ANNO-verband ontwikkelen. Het valt te prijzen dat deze visie, die waarschijnlijk in 

2019 het licht ziet, in regionale samenwerking tot stand komt. De gemeenten in 

Noordoost-Fryslân zijn in de afgelopen decennia ook op dit beleidsterrein naar elkaar 

toegegroeid. In het gebied worden nu talrijke toeristisch-recreatieve potenties om-

armd. Deze (h)erkenning is een verdienste op zich. Tegelijkertijd komt uit de Vitaliteits-

scan een beeld van bestuurlijke drukte en een veelvoud aan initiatieven naar voren. 
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Deze projecten en initiatieven streven allen naar toeristisch-recreatieve versterking, 

maar zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Hierdoor dreigen de weinige middelen met 

te weinig kracht ingezet te worden. Een versterking van de streekmerken vraagt om 

een gecoördineerde aanpak. 

Verbinden

Verbinding is daarom een sleutelwoord – verbinding, zowel op horizontaal als op  

verticaal niveau. Op het horizontale niveau vinden de contacten plaats tussen onder- 

nemers, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen. Gemeenten hebben een  

coördinerende rol in de onderlinge afstemming van infrastructurele projecten,  

marketing en andere initiatieven. Neem vaarrecreatie. In een relatief klein gebied is 

veel gaande: Dokkum en Kollum presenteren zich als watersportdorp, het Lauwersmeer 

en de Waddenzee zijn dichtbij. Hoe kunnen afzonderlijke impulsen, zoals de aanleg 

van nieuwe infrastructuur, de talrijke activiteiten en een gemeenschappelijke marke-

ting, op elkaar afgestemd worden zodat het geheel meer wordt dan de som der delen?  

De nieuwe regionale visie zou antwoord moeten geven op deze vraag. 

Verbinding moet ook verticaal gezocht worden. Allereerst liggen goede verbindingen 

met de provincie voor de hand. Aansluiting bij Merk Fryslân is strategisch van belang, 

omdat deze organisatie een groot bereik heeft in Nederland, België en Duitsland. Om 

versnippering te voorkomen, zet Merk Fryslân in op de twee concepten ‘Wadden’ en 

‘overig Fryslân’. Noordoost-Fryslân kan onderdeel worden van deze concepten. Toeris-

tische producten uit de regio moeten daartoe aansluiting vinden bij Merk Fryslân. Ook 

hier is een blijvende rol weggelegd voor de gemeente als coördinator, als partner van 

ondernemers en als subsidiënt van stichting RMT. 

Daarnaast is het zaak dat de regionale belangen vertegenwoordigd worden bij het 

provinciaal bestuur en mogelijk ook bij landelijke organisaties zoals ministeries. Een 

thema dat om regionale lobby vraagt, zijn de nationale parken en landschappen. 

Onder het kabinet Rutte I werd het landschapsbeleid in 2013 verregaand gedecentrali-

seerd. Provincies mogen hierdoor zelf het beleid ten aanzien van de nationale parken 

bepalen. Ook de verdere invulling van de beleidscategorie nationaal landschap is 

geen nationaal overheidstaak meer. De provincie Overijssel is proactief in dit vacuüm 

gesprongen en voert beleid dat uiteindelijk moet leiden tot een ‘krachtige gecombi- 

neerde agenda van overheid, terreinbeheerders, bedrijfsleven en belangenorgani-

saties’.82 De provincie Fryslân kan een voorbeeld nemen aan een dergelijke aanpak. 

Inbedding van de parken en landschappen in provinciaal beleid is een belang dat door 

de gemeenten behartigd moet worden. Echter, het is op dit moment onduidelijk wat 

de status van nationaal landschap is, bovendien is de beleidscategorie nationaal park 

weinig zichtbaar in provinciaal beleid. Omdat de regio twee nationale parken en een 

nationaal landschap kent, ligt er een taak voor Noordoost-Fryslân. Noordoost-Friese 

gemeenten moeten mede inhoud geven aan de provinciale landschapspolitiek, die net 

als in Overijssel de synergetische relatie tussen natuur en economische ontwikkeling 

kan stimuleren. 

82 Transitie Nationale Parken in Overijssel, Statenvoorstel nr. PS/2014/660, 8 juli 2014.
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Gemeenten in Noordoost-Fryslân zouden actief moeten deelnemen aan de samenwer-

kingsverbanden die zich inzetten voor de streekmerken. Ambtenaren kunnen kennis 

en expertise leveren, bestuurders kunnen verbindingen leggen en de belangen van 

bepaalde streken behartigen – zowel binnen Noordoost-Fryslân als daarbuiten. 

 

Dit impliceert dat in de nieuwe visie op Recreatie & Toerisme nog eens kritisch gekeken 

moet worden naar de formele en informele verbindingen tussen het lokale/regionale 

bestuur en de organisaties die betrokken zijn bij de streekmerken. Op dit moment 

ontbreekt bij de gemeenten een visie op hun rol in het verbeteren van de streek-

merken. Meestal wordt verwezen naar de stichting RMT, die verantwoordelijk wordt 

geacht voor de marketing. Maar investeringen in de vorm van subsidies dienen wel 

kritisch getoetst worden op de bijdrage die zij leveren aan collectieve doelen, zoals het 

versterken van de streekmerken. Als de stichting RMT voortgaat op de goede weg die 

zij is ingeslagen, verdient zij blijvende ondersteuning. Wel moeten de resultaten van de 

stichting RMT gemonitord worden door de politiek, ambtenaren en bestuurders. Want 

het uitbesteden van taken betekent niet dat de gemeenten geen verantwoordelijkheid 

meer hebben voor Recreatie & Toerisme. Op dit moment ontbreken meetbare doelstel-

lingen en een systematiek op basis waarvan de geformuleerde ambities geëvalueerd 

kunnen worden. 

Verbreden

Bij het opstellen van een nieuwe visie op Recreatie & Toerisme kiezen de samen- 

werkende gemeenten voor een brede benadering.83  De toeristisch-recreatieve sector 

kan meer bieden dan vakantie en ontspanning, zoals een bijdrage aan de leefbaarheid 

van het gebied. Deze brede benadering verdient ondersteuning. Naast de leefbaarheid 

kan ook gedacht worden aan cross-overs met landbouw en cultuurhistorie. Het project  

‘De Nije Miensker’, mede georganiseerd door de Noardlike Fryske Wâlden, illustreert 

een dergelijke brede aanpak. Vanuit een regionale trots worden toeristen uitgenodigd 

om het landschap en het boerenbedrijf te beleven. Deze benadering en de organisaties 

die haar voorstaan, verdienen navolging en ondersteuning. Een soortgelijke verbinding 

is die tussen Recreatie & Toerisme enerzijds en cultuurhistorie anderzijds. De regio telt 

vele staten en stinzen, en is een aantal musea rijk waarin het verleden van de streek tot 

leven gewekt wordt. De verbinding tussen beiden moet optimaal benut worden voor 

de recreatie en het trekken van toeristen. 

Verdiepen

De keuze voor streekmerken als kader voor regiomarketing, in 2014 gemaakt door de 

stichting RMT, sluit aan bij het recente verleden. In de afgelopen decennia vormen de 

Noardlike Fryske Wâlden, de Alde Feanen, de Waddenzee en het Lauwersmeer voort-

durend de belangrijkste aanknopingspunten voor lokaal toerismebeleid. Tegelijkertijd 

moeten we ook constateren dat het moeilijk is om een streekmerk goed neer te zetten. 

83  Gesprek onderzoekers met Tineke Bergsma (gemeente Tytsjerksteradiel), Ilona Boekhorst (gemeente Achtkar-
spelen), Grietje Kraak (gemeente Dantumadiel) en Frederik Kamstra (gemeente Kollumerland c.a.), 25 
 januari 2018. 
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Het begint met inhoudelijke overeenstemming. Wat is een streekmerk eigenlijk? Op 

deze vraag biedt stichting RMT vooralsnog een summier antwoord: het gaat om een 

‘bijzondere plaats’ in de regio. Maar om welke Noordoost-Friese plaatsen gaat het 

specifiek? Wat maakt deze plaatsen bijzonder? En hoe hangt bijzonderheid samen met 

toeristisch-recreatieve producten?

Een stevig streekmerk zou zich moeten baseren op breed gedragen gevoel en kennis 

ten aanzien van een bepaald gebied. Het streekmerk zou gevoed moeten worden  

door activiteiten en door goed doordachte producten die kloppen met beelden die 

via marketing wordt verspreid. Het lokale en regionale bestuur heeft hier een taak als 

begunstiger van regionale identiteit gericht op streekmerken. Inhoudelijk kunnen de 

streekmerken verdiept worden, door meer verhalen te vertellen over de streken.  

Verhalen in de vorm van kunst, literatuur, muziek en (landschaps)geschiedenis  

versterken het streekeigen karakter van een gebied. Dat oefent een aantrekkings-

kracht uit op recreanten en toeristen. Door het verlenen van subsidies kunnen  

gemeenten en de provincie die initiatieven en organisaties begunstigen die in het  

bijzonder bijdragen aan het versterken van de streekmerken en het eigen karakter  

van het gebied. Ook kan gedacht worden aan de gemeente als intermediair in het  

samenbrengen van partijen die meehelpen om de identiteit van een streek te  

verdiepen. De gemeenten nemen op dit punt een afwachtende houding aan, terwijl  

zij bij uitstek de rol van verbinder kunnen innemen. Tot slot bezitten de gemeenten en 

de provincie zelf kennis en expertise, die zij in kunnen zetten ten behoeve van  

de streken. 

 

B1
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Ontwikkeling toerismebelasting Noordoost-Fryslân 
 

Bron: Overheid.nl, lokale wet en regelgeving. 

Bijlage 1B1
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Voor een verantwoording van de algemene onderzoeksmethodiek wordt verwezen 

naar de Economische Vitaliteitsscan 2016. 

Gesprekken en interviews

• Marieke Creemer (provincie Fryslân), 8 februari 2018.

• Lisette Grasmeijer (stichting RMT), 17 januari 2018.

• Cor Eenkema (provincie Groningen), 8 februari 2018.

• Stefan Hartman (Stenden/European Future Tourism Institute), 21 januari 2018.

• Arjan Hoks (provincie Fryslân), 22 juni 2017.

•  Frederik Kamstra, Tineke Bergsma, Grietje Kraak en Ilona Boekhorst 

 (R&T beleidsmedewerkers regio Noordoost-Fryslân), 25 januari 2018.

• Age Kramer (provincie Fryslân), 24 januari 2018.

•  Albert van der Ploeg en Monique Hamersma (Noardlike Fryske Wâlden),  

22 januari 2018.

• Sjoerd de Hoop (Voorzitter Gastengilde), 1 februari 2018. 

• Willem Meerdink (voormalig provincie Fryslân), 30 november 2017.

• Richard Reitsma (provincie Fryslân), 13 november 2017.

• Peter Ros (Programma naar een Rijke Waddenzee), 13 februari 2018.

Begeleidingscommissie

Een begeleidingscommissie bestaande uit 

• dhr. Bearn Bilker (burgemeester Kollumerland c.a.) 

• Tsjerk Bottema (provincie Fryslân) 

• Siepie de Groot (Netwerk Noordoost) 

• Tjerk Soet (voormalig Rabobank) en 

• Oebele Vries (Fryske Akademy) 

heeft voorlopige versies van de Economische Vitaliteitsscan becommentarieerd.  

De begeleidingscommissie kwam bijeen op 27 september 2017, 11 januari 2018  

en 22 maart 2018.

Verantwoording
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Dit onderzoek werd mede  

mogelijk gemaakt door:

Noordoost-Fryslân

2018
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