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Waterreceatievisie NOF 2025: Land en water verbonden
In de bijlage vindt u een overzichtskaart met daarop de vertaling en stand van zaken van de
Waterrecreatievisie Noordoost Fryslân 2025. Doel van de overzichtskaart is om u als (nieuw)
gemeenteraadslid in één oogopslag te informeren over bestaand(e) waterrecreatie ambities en
beleid in NOF. Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt en gedaan? Waar zijn we nog mee bezig?
En aan welke ambities werken we de komende jaren verder? U ziet en leest het op de
overzichtskaart.
In 2013 hebben de zes ANNO gemeenten de strategische visie “Waterrecreatievisie Noordoost
Fryslân 2025: Land en water verbonden” opgesteld. In ditzelfde jaar is de visie door de zes
gemeenteraden vastgesteld. De visie bestaat uit een visiedocument en een projectenboek. U vindt
deze documenten op de site van Netwerk Noordoost: www.dwaande.nl onder de kopjes: ANNO ANNO I 2012-2016 – Projecten - Economie, Recreatie een Toerisme - Visie ambitieproject
waterrecreatie Noordoost Fryslân.
Centrale vraagstelling tijdens het opstellen van de visie was: Heeft Noordoost Fryslân voldoende
potentie om zich de komende jaren te ontwikkelen als watersportbestemming? En zo ja, wat is
hiervoor nodig? Deze vraag wordt in het visiedocument met een volmondig “ja” beantwoord. In
gezamenlijkheid is het volgende toekomstbeeld geschetst:
Noordoost Fryslân staat op de kaart als aantrekkelijk waterrecreatiegebied. Het
vaarwegennetwerk is op orde en kenmerkt zich door een dicht netwerk van vaarten en kanalen en
heeft een sterke verbinding met de cultuur en natuur in het achterland. De camper- en
sloepenvaarder zijn de voornaamste doelgroepen. Met het vertroetelen van deze doelgroepen
varen in hun kielzog ook andere waterliefhebbers die aangenaam verteren en verblijven in de
regio.
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Waterrecreatie in Noordoost Fryslân staat niet op zichzelf. Onze regio is een belangrijke schakel in de
ontwikkeling van de vaarbestemming Fryslân en Noord Nederland. We hebben dan ook een sterke
relatie- en wisselwerking met doelgroepen en ontwikkelingen in aangrenzende gebieden.
In het najaar van 2018 zullen we onze ambities dan ook inbrengen bij provincie Fryslân. De provincie
start dan met het opstellen van een nieuwe provinciale waterrecreatievisie voor geheel Fryslân.
Heeft u vragen over de waterrecreatieambities in Noordoost Fryslân? Neem gerust contact op met
één van de portefeuillehouders of beleidsmedewerkers!
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