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Namens Werkgroep de Deelen doen vier studenten van Stenden Hogeschool onderzoek naar de 
educatieve en recreatieve uitbreidingsmogelijkheden rondom de Deelen. Deze hand-out is een 
samenvatting van de tussentijdse presentatie van de resultaten en voorlopige aanbevelingen. 



 

Resultaten onderzoek 

Rondom de Deelen 

Sterktes Zwaktes 

1. Historische achtergrond 

2. H
Het gebied wordt gekenmerkt door een grote natuurlijke en 
landschappelijke variëteit 

1. Vrijwel geen 
bekendheid over 
het gebied 
“Rondom de 
Deelen” en haar 
toeristische 
mogelijkheden 

2. Geen erkenning op 
website 
Staatsbosbeheer 

3. Bereikbaarheid 

4. Onvoldoende 
ruimtelijke 
samenhang 

5. Te weinig 
bekendheid over 
de 
overnachtingsmog
elijkheden 

6. Geen grote 
toeristische 
trekpleister 

7. Omvang van het 
gebied 

Kansen Bedreigingen 

1. Groeiende behoefte naar rust en ontspanning 

2. Groeiende behoefte naar belevenissen waarbij educatie en 
authenticiteit een belangrijke rol spelen  

3. Groeiende belangstelling voor ECO toerisme en absorptie van de lokale 
cultuur 

4. Multi-generation travelling 

5. Groei in weekendtoerisme 

1. Andere 
natuurgebieden en 
buiten activiteiten 
als substituut 

2. Verschillende visies 
voor de toekomst 
van de 
belanghebbenden 

3. Het 
weersgebondenhei
d van het gebied 

 



Per plaatselijk belang 

 Aengwirden 
o Wandel- en fietsroutes  
o App voorzieningen  
o Connectie met Jabikspaad  

 Akkrum-Nes  
o Veel activiteiten en voorzieningen  
o Seizoensverlenging (d.m.v. slechtweeractiviteiten) 
o Behoud van evenemententerrein en oude sporthal  
o Wandel- en fietsroutes richting De Deelen 
o Informatiepunt (QR Code) 
o Arrangementen  

 Aldeboarn  
o Dagrecreanten/doelgroep met hoger inkomen  
o Fietsroute richting De Deelen 
o Uitbreiding haven 

 Gersloot  
o Geen toerisme  
o Wandel- en fietsroutes voor inwoners  

 

 Haskerdijken-Nieuwebrug  
o Geen camping of camperplaatsen  
o Uitbreiding van wandel- en fietspaden  
o Autoparkeerplaats De Deelen 
o Jachthavens meer bezet, aanlegplaatsen De Deelen 

 Nij Beets 
o Uitbreiding van wandelpaden  
o Eenheid tussen natuurgebieden Veenhoop en Beetsterzwaag  
o Boerencampings (kleinschalig) 
o Watersportrecreatie Polderhoofdkanaal  

 Tijnje  
o Meer watersport  
o Jachthaven  
o Vakantieappartementen  
o Feestterrein/Camperparkeerterrein  

 

Aanbevelingen 

 Een belangrijk aspect voor de gewenste ontwikkelingen is marketing. Op dit gebied wordt 
momenteel weinig ondernomen. Het is raadzaam om van de Deelen een merk te maken. Met 
dit merk kan promotie worden gedaan vanuit de dorpen. Tevens kan  VVV Heerenveen dit merk 
gebruiken om toeristen en recreanten naar de omliggende dorpen te verwijzen omdat dit aan 
elkaar gelinkt wordt.  

 Erkenning/ vermelding krijgen op de website van Staatsbosbeheer.  



 Door het gebrek aan vrije tijd en toenemende stress en werkdruk gaat men vaker een weekend 
weg om te kunnen ontspannen. Echter men is niet bereidt veel moeite te doen regelingen 
hiervoor te treffen. Daarom zouden bedrijven in de omgeving moeten samenwerken en 
arrangementen aanbieden en deze samenbrengen onder één touroperator/website waardoor 
de consument met een druk op de knop een compleet weekend weg heeft geboekt. 

 Een opkomende trend is multi-generation tavelling, dit houdt in dat meerdere generaties met 
elkaar op vakantie gaan en omdat er vaak rekening gehouden moet worden met ieders 
behoeften gaat men vaak in eigen land op vakantie. Hierop kan worden ingespeeld door 
activiteiten te organiseren of huidige activiteiten en faciliteiten aan te passen waardoor het voor 
ieder een plezier is. 

 Het gebied wordt gekenmerkt door een grote natuurlijke en landschappelijke variëteit en lange 
historische achtergrond. Hier moet gebruik van gemaakt worden. Dit kan op twee manieren 
worden gedaan. Allereerst een verzamelpunt wat kan dienen als bezoekerscentrum waar de 
rijke historie wordt geëxploiteerd en tevens als start- en eindpunt voor wandel en fietsroutes 
kan dienen. Het gebouw zal dan een boegbeeld kunnen vormen, wat de Deelen typeert.  
Daarnaast kan vanuit dit centrum excursies worden georganiseerd. Hiervoor kan er meer 
gebruik worden gemaakt van de al bestaande vogelkijkhut. Er kunnen excursies plaatsvinden 
voor families of de fanatieke vogelspotters 

 Vanuit diverse hoeken is gebleken dat de infrastructuur rondom de Deelen niet voldoet. Het 
gebied is aan de Noordzijde moeilijk tot vrijwel niet te bereiken. Hiervoor zal dan ook een weg 
moeten worden aangelegd. Daarnaast kan er worden overwogen de wandel en fietsroutes uit te 
breiden. Dit kan wederom gecombineerd worden met Multi-generation travelling door een 
avonturenpad te ontwikkelen waarbij de jeugd activiteiten moet doen en eventueel de oudere 
generatie op een bankje erbij kan toekijken.  

 Onder de lokale bevolking is de recreatieplas ten zuiden van de Deelen redelijk bekend. Echter 
de toegangsweg is geen verharde weg en om meer bezoekers te trekken is het aan te raden 
deze weg en de parkeerplaats verbeterd worden.   

 

 


