
Inleiding Jos Bosman Symposium Op 'n Diek 

"Dit symposium gaat over de bestaande en mogelijke typen van waddenbeleving vanaf de Waddendijk en de 
vraag of en hoe deze beleving een 'product' zou kunnen worden van de toeristische sector, niet in de laatste 
plaats om met een passende en nog te bedenken vorm van toerisme de krimp in de dorpen onder de kust 
tegen te gaan. De laatste overweging - gebiedsontwikkeling -  houdt het kenniscentrum bezig waar ik 
werkzaam ben, alsook de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. De eerste overweging - 
waddenbeleving -  is wat de Waddenacademie, de Waddenvereniging en het Waddensea Forum agenderen.

Wat is de actualiteit van het gecombineerde onderwerp? De provincies Friesland en Groningen hebben elk 
een strategie ontwikkeld om toerisme op basis van waddenbeleving aan de kust te promoten. Het 
Gebiedsplatform voor Plattelânsprojecten Noardwest Fryslân heeft met geld uit het Europese fonds voor 
Plattelandsontwikkeling (LEADER) de onderzoekers Gjaltema en McDonald ingehuurd om een interpretation 
analyse te formuleren die locale ondernemers kan motiveren. Deze analyse wordt volgende week donderdag 
publiek gemaakt, maar dit symposium mag vooraf al kennis nemen van de aanpak en zal erover 
discussiëren. De Provincie Friesland heeft tevens twee en half jaar geleden Atelier Fryslân in het leven 
geroepen, dat onder leiding van landschapsarchitect Peter de Ruyter een reeks gevraagde en ongevraagde 
studies heeft gewijd aan het kustgebied, en de manier waarop bijvoorbeeld paden in de kwelders dit gebied 
toegankelijker zouden kunnen maken voor recreanten en toeristen. De provincie Groningen gaat met geld uit 
het Waddenfonds een fietspad met een serie bijzondere haltes realiseren, een fietspad dat afwisselend op, 
achter en voor de Waddendijk ligt, gepland door landschapsarchitectuurbureau Slabbers en Bosch. 
Vanmiddag maken we kennis met de Friese studies en de Groningse plannen, en met de vraag hoe enkele 
organisaties in het Noorden zich daartoe verhouden. Morgenochtend zoemen we tijdens de werksessies in 
op drie deelgebieden. Morgenmiddag evalueren we de verschillende uitgangspunten en strategieën, en 
bespreken we in de slotdiscussie de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.

Het centrale uitgangspunt voor de presentaties van vandaag en voor de werksessies morgenochtend is dat 
een succesvolle vorm van toerisme nabij de Waddendijk twee componenten veronderstelt: enerzijds de 
zoektocht naar het sterke verhaal (draagvlak locale bewoners en concrete ondernemerszin) en anderzijds 
een fysieke mogelijkheid om het waddengebied vanaf de dijk te zien en/of te betreden (ontwerp)."


