
Hoe draagt toerisme en recreatie bij aan een leefbare regio 
Bijdrage Martin Cnossen, 17 september 2022, Friezenkongres

Waardevol toerisme
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HERKOMST GASTEN NAAR FRYSLÂN
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OMZET TOERISTISCHE SECTOR





TOERISME IS WAARDEVOLLE SECTOR VOLGENS INWONERS

• Goed voor werkgelegenheid
• Zorgt voor toename evenementen en reuring en 

openheid
• Draagt bij aan behoud voorzieningen, 

cultuurerfgoed etc
• Spreiding in het jaar en over de regio’s 

aandachtspunt
• Liefst rust- en ruimtezoekers, kwaliteit staat 

voorop



13

https://www.youtube.com/watch?v=mGrcHgHeOMw


brede welvaart
Brede welvaart gaat in essentie over 
het welzijn van mensen en hun 
omgeving (natuur en cultuur).
Nu en in de toekomst. 
Naast materiële welvaart gaat het 
ook om zaken als gezondheid, 
onderwijs, milieu en leefomgeving, 
sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing 
en (on)veiligheid.

Hoe kunnen de Friezen profiteren van gastvrijheid?



GASTVRIJHEID als middel voor brede welva
De provincie en Merk Fryslân zien toerisme als ideaal middel om bij te 
dragen aan het geluk (brede welvaart) van de Friezen.

Hoe dan?

Een paar voorbeelden:

• Toeristen in het la a gseizoen, zorgen voor een ja a rrond inkomsten, versterkt 
ondernem erscha p en interessa nte werkgelegenheid.

• Toeristen kunnen in gebieden wa a r we m et leegloop te ka m pen hebben, 
zorgen voor nieuwe im pulsen. Da nkzij toeristen ka n ook de superm a rkt of  de 
huisa rts open blijven. H et voorzieningennivea u blijf t  da n ook voor inwoners 
op peil.  En leef ba a rheid neem t toe.

• Toeristen leveren een a ctieve bijdra ge a a n schoonhouden na tuur,  zoa ls de 
wa teren schoon houden da nkzij de a ctie ‘Opgeruim d va a rt netjes’.  

Allem a a l za ken wa a rva n de inwoners uiteindelijk ook prof iteren. 



6 belanghebbers

Omwonenden

Omgeving

Omstanders

Ondernemers

Onderwijs

Overheden

Bron: Merk Fryslân 2021

Destinatie management: hoe werkt dat in Fryslân?

6 gezamenlijke stappen 

1. Ambities ‘plek’ bepalen

2. Positionering

3. Aanbod ontwikkelen

4. Marketing aanbod

5. Resultaten monitoren

6. Beleid aanscherpen

In elke stap is goede rolverdeling  6 0’s belangrijk
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‘Waardevolle’ marketing

•Voorheen: meer bezoekers en meer inkomsten 
•Heden: social e en economische meerwaarde 

versterken binnen ecol ogische grenzen

•Versterken Aanbod: ‘sl ow toerisme’
−Kl einschal ig, authentiek (j aarrond) aanbod
−Wandel en, f ietsen, (el ectr isch) varen, l okaal  voedsel , 

versterken cultuur historisch erfgoed (bv. kerken op de 
terpen) en verduurzamen accommodaties
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‘Waardevol’ aanbod

•CoordinatieVersterken Aanbod Fr  breed 
−kennis uit andere regio’s (i.s.m. NBTC)
−Versnel l en pil ots Frysl ân
−Inventarisatie fondsen (NL –Europa)

• ‘sl ow toerisme’
− Kl einschal ig, authentiek (j aarrond) aanbod
− Wandel en, f ietsen, (el ectr isch) varen, 
− l okaal  voedsel
− versterken cultuur  histor isch erfgoed (bv. kerken op de 

terpen)
− verduurzamen accommodaties



‘Waardevol’ aanbod (2)
• Inspirator voor duurzamer reizen en verduurzamen sector  
−Werken met SDG’s /  gl obal goal s 
−Bewustzij n creëren netwerk en bezoekers
−‘kies voor duurzaam’ f ilter  websites 

•Ambassadeurs  Waddenzee Werel derfgoed
−Kennis Werel derfgoed 
−Duurzaam ondernemen



‘Waardevol LE’ monitoring

•Meten = weten
•Opgave ‘toeristische kennis’
•Omgevingsmanager

•5 basis monitors
−bewoners,  bedrijven,  bezoekers,  

bestem m ing en beleid)

•kennisnetwerk



Vragen? Aanvullingen? Suggesties?
Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân

martincnossen@merkfryslan.nl

Waardevol toerisme
Zijn we een goede voorouder?

Doen we de goede dingen?        
Ook voor 2050?
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