
    Uitwerkingen    vellen 
   Oude Zee - Nieuwjaarsreceptie 2017 

VEL 1 - De (inter) nationale positie van NW Fryslân: "een oude zee" 

*Vraag: Ja, en hierbij denk ik aan  
& antwoorden 
- Goed plan! 
- Eens/ vind ik ook 
- De vruchtbare bodem 
- Klei-bakermat Fries Aardewerk (wat doe je er mee?) 
- Sporen van rivieren/ zee-armen 
- Peilen hoe diep wij onder water leven/ polder een nep-huis 
- De getijden zichtbaar maken 
- Ontdekken hoe het land is ontstaan/ De Kwelders 
- In beeldenrûte fan monniken 
- De Franeker academie 
 
*Vraag: maak het sterker en denk ook aan: 
& antwoorden 
- Ontdekkingsreizigers 
- De Romeinen/ Vikingen 
- Het 'opbillen' van het land 
- Slachtedyk 
- Fietsroutes met geologische informatie 
- Stad Leeuwarden 
- De terpen (maar met meer dynamiek, festivals, terrassen, iepenloftspul, maak het sexy) 
- Oude kloosters 
- De monniken die dijken bouwden. Oostergo en Westergo 
- Het beheer van het water 
- Âldlân en Nijlân 
- Unesco Werelderfgoed Waddenzee 
- Rapport Waddenland van Overvloed 
 
*Vraag: Ik heb een ander idee, namelijk 
& antwoorden 
- Maak duidelijk dat we onder water leven, daar kicken buitenlanders op. Diep het uit. Ze snappen 
niet dat het kan. 
- Overal mooie tuinen door de vruchtbare grond 
- Natuurwandelingen organiseren 
- Jabikspaad 
- Oude zee is een beetje muf 
- Idee van Douwe Elias: Panorama Mesdag van zonsondergangen op de Waddenzee (met geluiden 
van vogels) 
- Interactief en informatief maken bijv. een fietsroute 



VEL 2 - Twee typen bezoekers in NW Fryslân 

*Vraag: Gasten uit de eigen omgeving. Klopt dit? 
& antwoord Ja 
- Bevestigen dat de eigen omgeving het mooiste is 
- Oost west thuis best 

& antwoord Nee 
- Er zijn veel meer typen 
- Vissers (nieuwe doelgroep)? 
- Denk aan de plusminus 2000 overnachtingen van passagiers bruine loot op één vrijdagavond. Een 
actieve doelgroep. 
 
*Vraag: Wat hebben we te bieden 
& antwoord Gasten uit de eigen omgeving 
- Rust, herkenning, bevestiging, nieuwsgierig, zuivere schone lucht 
- HT - race over het Wad 
- Zeilen/ sloepen 
- Slachtemarathon 
- TRADITIE 
- Kaatsen/ PC/ Freule 
- Fierljeppen (geef een cursus polstokspringen) 
- Ringrijden 
- Boerengolf 
- Wadlopen 
 
*Vraag: aanvullingen 
& antwoord Gasten uit de eigen omgeving 
- vaarrecreatie, mensen komen hier voor de gezelligheid. Friese steden (terrassen en winkels) 
- contact van mens tot mens 
- no nonsens 
- gastvrijheid: hier ben je geen nummer (en ook geen doelgroep) 
- actief 
 
*Vraag: Rustzoekers en Cultuursnuivers. Klopt dit? 
& antwoord Ja 
- geen reply 
 
*Vraag: Wat hebben we te bieden 
& antwoord Rustzoekers en Cultuursnuivers 
- Goedkope arrangementen 
- 't bijzondere 
- Licht en lucht 
- Rust 
- Onbekendheid, voer voor nieuwsgierigen 
- Planetarium- oude Zeestad 



- ruimte 
- Vogels 
- Wadden 
- Klei en Fries Aardewerk 
- Slachtedyk 
- CULTUUR (muziek en lezingen) 
- Aerdenplaats 
- van Harenskerk Sint Annaparochie 
- Boer Wier Sint Jabik 

*Vraag: aanvullingen 
& antwoord Rustzoekers en Cultuursnuivers 
- Strandstoelen op het wad 
- Kleibad 
- Berenloop op de eilanden - Bildtloop 
- Electrische fietsen op verschillende punten inleveren. 
 
VEL 3 - "Het Friesland dat geïnspireerd is door een oude zee" 
 
*Vraag Wie of wat is er geïnspireerd? 
& antwoorden 
- schaatsers 
- mienskip 
- Cultuur Historie: Zeedijk, kwelder, terpen, kerken, archeologie, musea, molens 
- Zoetwater recreatie: excursies Fryske Gea, brak water--> bijzondere planten en dieren 
- NW Friesland als voedselbron van de wereld 
- kleuren blau en grien 
- De monniken en kloosters 
- typische sporten, zoals kaatsen 
- De bodem. Klei. Wat kun je er mee? Aardewerk 
- het opsnuiven van zuivere lucht. Je kunt hier 30 km ver kijken 
- "Het land van stad en Wad" 
- Is Fryslân ook geïnspireerd door de verdwenen zeebodem met de sterrenhemel  
 "It Fryslân fan in see fan stjerren" 
- Grutte Pier 
- Overal 30 km zicht, nergens anders op de wereld 
- mooie luchten en kleuren (Blauw, Groen, Geel) 
- Wadlopen 
- Vuurtorens bij Zwarte Haan 
- Lichtintensiteit 
- Waar zijn kinderen door geïnspireerd in Fryslân? 
(wind, water, zee, slenken, kaatsen, vliegeren, hutten bouwen, fierljeppen) 

 

 


