
Gedeelde ruimte, als recreatief 
ondernemer werken en leven in het 

waddengebied



Recreatief ondernemer

• Het “roer om” vanaf 2004
• Start verhuur van traditioneel (ogende) 

kajuitzeilbootjes in 2005, waarmee je op de 
Waddenzee kunt varen. Ook flottieljes op het 
Wad

• In 2006 start verhuur open boten Lauwersmeer: 
sloepen,visboten, valken,  kajaks ,waterfietsen ed 
voor gasten van Esonstad en mensen uit de regio  

• In 2010 start winterberging en onderhoud vanuit 
Kollum



2005 : start verhuur waddenbootjes

• Flottielje valt droog



2005: verkoop huis in Vlaardingen



2005: 1e voet aan de grond 
Oostmahorn



2007: aankoop paviljoen bij Esonstad



2008: bouw haven Kollum



2009: bouw loods winterberging 
Kollum



Sterkten 
Waddenzee/Lauwersmeer

• Door haar ruigte maagdelijk  mooi
• Waddenzee grootste strand van Nederland
• Erecode (lees: gebruiksconvenant) met 

Wadvaarders regelt verantwoord gebruik Wad
• Gereguleerde visserij komt vogelstand ten 

goede



Zwakten 
Waddenzee/Lauwersmeer

• Veel bestuurlijke organisatie op en rond Wad
• Lauwersmeer idem: provinciegrens gaat over 

Lauwersmeer
• Meten met 2 maten: legeroefeningen boven 

wad, maken meer herrie dan de motoren van de 
bootjes op het wad gedurende een heel 
weekend.

• Meten met 2 maten: zoveel mogelijk toeristen 
naar de eilanden, maar ertussen ligt het moeilijk

• Meten met 2 maten: gasboren mag, maar routes 
over het wad verdwijnen uit de kaarten.



bedreigingen 
Waddenzee/Lauwersmeer

• (Europese) Regelgeving op gebied van 
natuurbescherming kan leiden tot rigide 
handhavingssystemen, die ontwikkeling van 
toerisme in de weg staan. 



Kansen Waddenzee/Lauwersmeer

• Waddenzee werelderfgoed kan het toerisme 
doen groeien.

• Lauwersoog gateway naar werelderfgoed
• Gemaal Lauwersoog (gebruik  van alternatieve 

energie)
• Fietsen, wandelen langs het wad



Gedeelde ruimte: Kijkdoostoerisme of



 of belevingstoerisme
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beleid naar belevingstoerisme 
Waddenzee/Lauwersmeer

• Gebruiksconvenanten met doelgroepen 
toeristen.

• “verkopen” van de”achterliggende gedachten 
aan de doelgroepen door beheerders

• Maak de gebruiker verantwoordelijk voor het 
medegebruik 

•  Gebruik recreatieondernemers als 
portiers/ambassadeurs voor het gebied en 
leidt ze daarin op.
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