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Kansen voor ondernemers



De Nieuwe Afsluitdijk

• Het Rijk investeert ca.  € 850 miljoen in waterveiligheid en 

watermanagement. 

• Regionaal programma De Nieuwe Afsluitdijk is aanvullend.

Duurzame innovaties + Ecologie + Bereikbaarheid 

+ R&T 

=
Meer regionaal economische spin-off

Investering in de komende 5 jaren in dit gebied ruim € 1 miljard









Voor wie doen we het ? 

• Werven binnenvaart kustvaart

• BV Nederland

Sluis 

Kornwerder-

zand



Structurele Werkgelegenheid



R&T
Grote kansen voor ontwikkeling toeristische sector 

op/nabij de Afsluitdijk:

• Nu al 300.000 ‘stille’ bezoeken/jaar 

Doel voor de komende jaren:

• Meer bezoekers, langer vasthouden

• Afsluitdijk als springplank



R&T
Komende jaren:

• ‘Mega’ infrastructureel werk ( € 1,1 miljard)

• € 25 miljoen investering in ‘toeristisch product Afsluitdijk’ 

w.o.

• Opwaardering Monument 

• Afsluitdijk Wadden Center (18 maart 2018)

• Fietspaden wandelpaden, etc.

Maar ook enorme ‘Marketing injectie’

• Internationale profilering (NBTC)

• Regionale vertaling (Merk Fryslân/HbA)

• Leeuwarden-Fryslân 2018 

• Nu vertalen naar uw business



De Nieuwe Afsluitdijk

Wat doen we nog meer?



Uitgangspunten:

- Overslagbestendige binnenzijde

- Uniforme buitenbekleding

- Versterken sluizen

- Vergroten waterafvoer

Overslagbestendige dijk



Overslagbestendige dijk

Het bouwen aan grote waterwerken is leuk!

• 2e Maasvlakte (Futureland)

• Hondsbossche en Pettemer Zeewering







Eco toerisme





Daan Roosegaarde





Kornwerderzand



BELEEFCENTRUM

Wintertuin / serre mogelijk onder overhang
De nieuwe Afsluitdijk
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Impressie vogelvlucht vanuit oostelijke richting

Afsluitdijk Wadden Center



Gebruik de Afsluitdijk
(De klant vraagt er in 2018 om)

• (Afsluitdijk = middel)

• Communicatie & marketing

• Product & Arrangement 

ontwikkeling

• Afsluitdijk Wadden Center



Voorbeeld: Opdracht van de provincie Fryslân:

• Doe meer met fietsen op de Afsluitdijk!

Wij denken aan:

‘Voor de wind’ arrangement

Benodigd:

• Fietsverhuur of leenfietsen

• Electrisch?

• Halen en brengen (Arriva?)

• Voet/fiets ferry AWC

• Bagage vervoeren

• Overnachten

• Koffie en gebak





Idee: Afsluitdijk bedwingen (a la Mont Ventoux)

(Of De Kop van N-Holland en Fryslân)

Denk aan:

• Fietsen

• Steppen

• Skeeleren

• Solex

• Wandelen

• Hardlopen

• (Kite)Surfen

Stempelposten (Monument en AWC)

Diploma?

Arrangement (eten,drinken en slapen)



Vraag

Wie of wat heeft U nodig om de Afsluitdijk te kunnen 

gebruiken voor uw business? En Wanneer…….

• Partners?

• Info en beeldmateriaal van de Afsluitdijk?

• Cursus Afsluitdijk?

• Netwerk Bijeenkomsten?

• Hoe arrangement ontwikkelen

• Gastvrijheid 

• ?

Laat het ons weten. Misschien kunnen we u van dienst zijn.



…..time to market…..

• Gebruik de Afsluitdijk. 

• De klant is er vanaf 2018 naar op zoek

• Het is bijna 2018

• Laten we niet op elkaar gaan zitten wachten



Vragen

Meer info? 

http://www.deafsluitdijk.nl/

