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De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond internationaal 
watericoon de Afsluitdijk. Op het gebied van recreatie en toerisme 
vormt 2018 een magisch jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk de oprijlaan naar 
Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het 
Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s 
internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een 
belangrijke rol speelt. Er ontstaat veel reuring rondom de Afsluitdijk, hierdoor 
ontstaan kansen voor ondernemers uit de regio.  
 
Om deze kansen optimaal te benutten heeft De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met 
het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de provinciale 
marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam deze 
ondernemersbijeenkomst georganiseerd in Beachhotel De Vigilante (Makkum), onder 
begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam. 
 
De Afsluitdijk: een internationaal icoon 
Gedeputeerde Klaas Kielstra van de Provincie Fryslân opent de 
ondernemersbijeenkomst. Dhr. Kielstra geeft aan dat we met de Afsluitdijk een geweldig 
icoon in handen hebben. Tegelijkertijd is het een wat vergeten icoon bij ons 
Nederlanders. Momenteel wordt er middels allerlei innovatieve projecten hard gewerkt 
aan het opwaarderen van de Afsluitdijk. Gedeputeerde Kielstra denkt dat de Afsluitdijk 



een succes zal worden.  
 
Waar schort het nu aan? De Afsluitdijk is een belangrijke primaire waterkering waar 
eigenlijk te weinig te beleven valt. Daar gaan we dan ook hard mee aan de slag. De 
Afsluitdijk moet namelijk ook een beleefdijk worden. Daarom wordt er op dit moment al 
gebouwd aan het Afsluitdijk Wadden Center, waar het verhaal van de Afsluitdijk, 
Werelderfgoed Waddenzee, het IJsselmeer en de innovatieve projecten verteld gaat 
worden. Maar dit center gaat ook dienen als poort naar Fryslân én naar Noord-Holland.  
Het is belangrijk dat de ondernemers kansen en mogelijkheden zien en de 
samenwerking onderling gaan zoeken. Bijvoorbeeld met het maken van arrangementen 
en producten. Gedeputeerde Kielstra roept ondernemers op groot te gaan denken.  
 
HollandCity 
Directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), Conrad van 
Tiggelen, ziet dat de groei van het toerisme in Nederland vooral op het conto komt van 
internationale bezoekers. Voor internationale bezoekers zijn de afstanden in Nederland 
heel klein.  Met de strategie ‘HollandCity’ wil het NBTC daar ruimte en richting aan 
geven.  Door Nederland te positioneren als stad met daarbinnen verschillende 
aantrekkelijke districten wil het NBTC zorgen voor een betere spreiding van toeristen.  
De belangrijkste bezoekersmotieven zijn Amsterdam, Hollandse meesters, water, 
fietsen, erfgoed, bloemen, de kust en new dutch. Dit zijn de smaken die het NBTC in de 
etalage wil gaan leggen. Een groot aantal van deze smaken liggen al op en rondom de 
Afsluitdijk. Het NBTC heeft verschillende verhaallijnen ontwikkeld gericht op deze 
smaken. ‘Nederland Waterland’ is daar één van.  De Afsluitdijk maakt daar onderdeel 
van uit. De vraag is nu vooral hoe we de Afsluitdijk beter “beleefbaar” kunnen maken. 
Onder elke verhaallijn is productontwikkeling nodig. Dit jaar en vooral 2018 zijn daarin 
belangrijke jaren. 2018 is namelijk 
een evenementjaar met het jaar 
van het water. Dhr. van Tiggelen 
roept ondernemers op om zich te 
gaan verplaatsen in de 
buitenlandse bezoeker. Waarom 
zouden zij hier naar toe moeten 
komen? Wat heeft deze regio te 
bieden? Een belangrijk 
aandachtspunt is het vervoer. Er 
moet gewerkt worden aan de 
bereikbaarheid van dit gebied om 
de bezoekers hier naar toe te 
krijgen.     
 
Samenwerking Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam 
Martin Cnossen (directeur Merk Fryslân) en Jeroen Kor (Holland boven Amsterdam) 
erkennen dat het tijd is om de schouders te zetten onder het vermarkten van de 
Afsluitdijk. Er zijn genoeg mooie verhalen te vertellen, zoals de geschiedenis van de dijk 
en de strijd met het water, werelderfgoed Waddenzee en het IJsselmeer.  De Afsluitdijk 
is een icoon, maar het beleven daarvan blijft een aandachtspunt.  
 
 

http://www.nbtc.nl/nl/homepage/hollandmarketing/hollandcity.htm


Ondernemers worden opgeroepen de Afsluitdijk, in samenwerking met elkaar en de 
marketingorganisaties, in de etalage te zetten en verbindingen te zoeken met het 
achterland, zowel in Friesland als Noord-Holland. Uiteindelijk moeten de bezoekers hier 
langer willen blijven. Er moeten producten ontstaan die boekbaar zijn. 
Marketingorganisaties, het programmabureau DNA maar ook het NBTC kunnen daarbij 
helpen. Bijvoorbeeld met het uitwisselen van data, want kennis is macht. Deze 
bijeenkomst is een startpunt om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
De Afsluitdijk: nieuwe kansen 
Projectleider Tjalling Dijkstra van De Nieuwe Afsluitdijk geeft aan dat de nieuwe 
projecten op en rondom de Afsluitdijk ook vooral uitgevoerd worden om meer regionaal 
economische spin-off te creëren. Onderzocht is dat 10 tot 15% van het werk dat straks 
verricht wordt op de Afsluitdijk weg wordt gezet bij bedrijven uit de regio. Dit levert 
1000 tot 3000 (tijdelijke) arbeidsplaatsen op.  
 
Ook op het gebied van recreatie & toerisme liggen er volop kansen. Per jaar bezoeken al 
zo’n 300 duizend (vooral internationale) toeristen de Afsluitdijk. Daar wordt echter 
weinig geld uit gegenereerd. Volgens Tjalling Dijkstra kan en moet dat beter. Met het 
realiseren van het Afsluitdijk Wadden Center, het opknappen van het Monument en de 
aanleg van fietspaden wordt het recreatief-toeristische aanbod de komende jaren flink 
uitgebreid. De Afsluitdijk kan gebruikt worden als springplank naar de rest van de regio. 
Bezoekers zullen straks op zoek gaan naar producten. Als de marketing doorzet loopt 
het aantal bezoekers op naar 400 tot 500 duizend. 
 
Ondernemers moeten gaan nadenken over hoe zij de Afsluitdijk kunnen gebruiken voor 
hun onderneming. Er staat de komende jaren veel te gebeuren. Vooral 2018 wordt een 
belangrijk jaar met Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 en het jaar van het water. Er 
liggen genoeg kansen voor ondernemers om daarvan te profiteren. Het 
programmabureau wil ondernemers daarbij helpen, bijvoorbeeld met communicatie, 
meedenken of verbinden.  
 
Drie dubbele espresso 
Petra Barendsen organiseert excursies naar Agriport. Agriport is een grootschalig 
bedrijventerrein Daar laat Petra de moderne glastuinbouw zien aan geïnteresseerde 
bezoekers. Ook Microsoft is daar gevestigd. Petra erkent dat de regio gebaat is bij 
samenwerking van ondernemers om bezoekers meer te bieden. Gezamenlijk moeten er 
arrangementen ontwikkeld worden. De Afsluitdijk kan het niet alleen.  
 
Bert Kranendonk is de exploitant van het Afsluitdijk Wadden Center. Het Afsluit Wadden 
Center is één van de projecten binnen De Nieuwe Afsluitdijk. Op 18 maart 2018 moet het 
center haar deuren gaan openen. Bert Kranendonk ziet ook graag een groter recreatief 
toeristisch aanbod op en rondom de Afsluitdijk. Hoe meer er te bieden is, hoe langer 
toeristen in het gebied willen verblijven. Ondernemers die graag samen willen werken 
met het Afsluitdijk Wadden Center kunnen zich daarvoor melden.  
 
Henk Sjollema, reisleider ITS-reizen, werkt al samen met Noord-Hollandse 
ondernemers. Deze samenwerking is essentieel voor zijn onderneming. Henk Sjollema 
merkt dat vooral internationale bezoekers met veel interesse een bezoek brengen aan 
de Afsluitdijk. De reisleider promoot de Afsluitdijk dan ook. Henk ziet wel een trend bij 



de vooral Aziatische bezoekers. Ze willen heel veel zien en doen, maar tegen zo weinig 
mogelijke kosten. Massa is kassa.  
 
Hoe nu verder? 
Heeft u een product of idee om het recreatief-toeristische aanbod op en rondom de 
Afsluitdijk te vergroten? Of bent u geïnspireerd geraakt door de verhalen van vandaag 
en zou u daar graag over verder willen praten? Laat het ons weten. Het 
programmabureau DNA helpt u graag met het in contact komen met de juiste personen 
of organisaties.  
 
Via de website van De Nieuwe Afslutidijk kunt u de informatie die deze middag voorbij 
is gekomen, nog eens nalezen en terugkijken. 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
De Nieuwe Afsluitdijk 
Tjalling Dijkstra  
Programmamanager De Nieuwe Afsluitdijk  
Tel.: 058 – 292 5820 of 03-54662594 
Email: info@deafsluitdijk.nl  
 
Holland boven Amsterdam 
Marlies Groot |   MBA | 
Bestuurder| Campagne Marketeer Destinatie Marketing Organisatie HbA 
Tel.: 06 13427722 
Email: marlies@hollandbovenamsterdam.com 
www.hollandbovenamsterdam.com 
 
Stichting Merk Fryslân 
Carla Boonstra 
Marketeer Leisure 
Tel.: +31 58 233 07 40 of 06 8369 0296 
Email: carla@merkfryslan.nl 
Website: www.merkfryslan.nl 
 
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 
Jacqueline Lijs 
Projectmanager 
Tel.:  06 13 13 48 54 
Email:   jlijs@holland.com 
Website: www.nbtc.nl  
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