
	
Bijeenkomst voor leden	
 
Gehouden: 27 juni 2017 om 20:00 uur in de MIKS in Joure 

Thema: ‘Hoe kunnen Recreatie en Toerisme in de gemeente de 
Fryske Marren gestimuleerd worden met behoud van 
landschappelijke kwaliteit’? 

Aanwezig: Siep Koldijk, Arjan de Pee, Frans Westra, Ineke Swart (verslag), Marjan 
Jongsma, Jenny Smit, Sipko Sikkes, Laurens Dijkstra, Teunis v.d. Veen, Peter Keus 
(OVRT), Jacob v.d. Vaart (inleiding), Riek v.d. Vlugt, Bart Hakbijl (inleider), Nelly Zuidam 
(OVRT), Jon Visser, Rienus de Jong, Nynke Ypma, Annet Koldijk, Boukje de Haan, Wietse 
de Haan.  

Afwezig met kennisgeving: Aaldert Engberts, Dick Sprong, Jur van Vegten, Guus Verhoef, 
Jan de Jong, Henk Folmer, Wiepie v.d. Bij, Sytse Bouwhuis, Roel Kingma, Johan Dijkstra, 
Dick Toornstra.  

Twee sprekers hebben een inleiding op het thema gegeven:      

- Dhr. Jacob van der Vaart, Grut-ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest 
Friesland en voorheen sociaal geograaf bij de Fryske Akademy en 

 - Dhr. Bart Hakbijl, voorzitter van het platform Ondernemers Vereniging Recreatie en 
Toerisme in ‘de Fryske Marren’ (OVRT).  

Dhr. Van der Vaart vertelde over het instellen van de Nota Ruimte van de regering in 
2005 waarin landschap Zuidwest Friesland werd uitgeroepen tot Nationaal Landschap. 
Het gebiedsplatform ZW-Fryslân ging hier mee bezig. Zij hebben uitgangspunten 
geformuleerd en een ontwikkelingsvisie geschreven welke in het boek ‘Nationaal 
Landschap Zuidwest Friesland’ worden beschreven. Hierin word de diversiteit en de 
kernkwaliteiten van dit gebied beschreven. Daarna is een kansenkaart gemaakt. 

Dhr.  Hakbijl vertelde dat de druk op het landschap steeds groter wordt en vroeg zich af 
wat de kernwaarden zijn voor dit gebied. De OVRT vraagt zich steeds af hoe zij 
maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen, zowel naar bestuur als naar 
bevolking. ‘Kijk naar de aard van de bevolking en buurgemeenten. Kijk met gezonde 
argwaan naar projectontwikkelaars. Houd de lange termijn in de gaten, de 
werkgelegenheid, voorkom korte termijnvisie en het ‘snelle geld’. De OVRT heeft 
regelmatig contact met de wethouder. 

Hierna werd een vragenronde gehouden waarin de aanwezigen vragen konden stellen 
aan de inleiders en werd een levendige discussie gevoerd met als eind een aantal 
conclusies:   

1. Vind een balans tussen Toerisme, Recreatie en het Nationaal Landschap. DFM beslaat 
een derde van het NL. Het is niet duidelijk in hoeverre de gemeente op de hoogte is van 
de kernwaarden van het (Nationaal) Landschap en/of zij gebruik maakt van de visie van 
het Nationaal Landschap.                                                            

2 Veel ligt vast in bestemmingsplannen, waardoor ondernemen soms lastig is. De OVRT 
denkt mee bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie en met name de toeristische visie. 
Dit zijn abstracte plannen waarbij directe en indirecte arbeidsplaatsen moeilijk zijn aan te 
geven. Ook ondernemers willen de kwaliteit van de natuur en landschap behouden. Zij 
realiseren zich dat dit hun ‘goud’ is. 



3. Landbouw was lang de grootste bron van inkomsten voor de regio maar had tevens 
een negatieve weerslag op het landschap. Recreatie en Toerisme wordt nu een groter 
inkomstenbron, die niet ten koste mag gaan van het landschap. Wees alert op de grootte 
van toeristische bedrijven, en de grote projectontwikkelaars. Uitbreidingsplannen moeten 
passen binnen ‘aard en schaal’ van de omgeving en getoetst worden aan de 
kernwaarden. Meer inzetten op kwaliteitsverbetering van de bedrijven in plaats van op 
uitbreiding. Het provinciale Fryske Marrenproject heeft een grote kwaliteitsslag gemaakt.  

4. Vergeet als laatste niet de jeugd erbij te betrekken b.v. bij de ontwikkeling van de 
Tjeukemeerplannen. En houd ook rekening met de leefbaarheid in de dorpen. 

 
Tegen tien uur sloot onze voorzitter de bijeenkomst af en werden beide inleiders met een 
mooi bloemetje bedankt voor hun inspirerende bijdrage. 


