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een inspirerend toeristisch-recreatief project
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Bezinningstoerisme
Zin in het Wad richt zich op bezinningstoerisme. Hieronder verstaan we de fysieke beleving 
van cultuur, (religieus) erfgoed en landschap waarmee de bezoeker tot zichzelf en tot rust kan 
komen. Steeds meer mensen gebruiken een korte vakantie of weekend weg om even pas op de 
plaats te maken; een moment van reflectie. 

De Waddenregio heeft deze doelgroep veel te bieden. 
Kerken en kloosters, die hun oorsprong vinden in zinge-
ving, bieden een ideale omgeving voor bezinning. Maar 
ook de rust en ruimte van het authentieke platteland 
vormen een inspirerende ambiance voor de waardevolle 
belevenissen die de bezinningstoerist zoekt. En dan heb-
ben we nog niet eens de natuur, met werelderfgoedsta-
tus, genoemd. De Waddenregio mag zich in dit opzicht 
dus buitengewoon rijk noemen. 

Daarbij nodigt de regio uit tot een ‘zacht’ toerisme, ver-
spreid en geïntegreerd. Een toerisme van vier seizoenen, 
kleinschalig, met respect voor de natuur, cultuur en le-
venskwaliteit van de gastheren en van de toeristen. Deze 
basisprincipes beschermen de regio tegen een ongecon-
troleerd massatoerisme en ongewenste uitspattingen en 
laten vooral de positieve aspecten aan de oppervlakte 
komen. Rust en ruimte, aandacht voor duurzaamheid en 
de (historische) verhalen van de regio.

Het bestaande aanbod in de Waddenregio is als het ware op maat gesneden voor de bezin-
ningstoerist. Van de kleinschalige, maar veelal kwalitatief hoogwaardige overnachtingsmoge-
lijkheden (erfgoedlogies) en de fijnmazige infrastructuur voor trage verplaatsingen (wandelen, 
fietsen en varen) tot het groeiende aantal wellness-accommodaties en restaurants dat gebruik 
maakt van duurzame, regionale (Wadden)producten. 
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Uitvoering
Wat echter ontbreekt om de bezinningstoerist (zowel van buiten als uit de eigen regio) op maat 
te kunnen bedienen, is een project dat samenhang in het aanbod brengt en dat een herkenbaar 
marketingconcept oplevert dat de provinciale promotieorganisaties in staat stelt de interesse 
van de doelgroep te wekken voor het nu nog grotendeels onbekende en versplinterde aanbod. 

Dit sluit aan bij het advies over de economische betekenis van recreatie en toerisme in het 
waddengebied dat de Raad voor de Wadden in 2008 uitgaf. De raad stelt dat het tot stand 
brengen van ontwikkelingen die, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van 
het gebied, toeristisch-recreatieve voorzieningen toevoegen, dé opgave is voor de vastelands-
waddenkust. Sterke punten van het gebied zijn volgens de raad de rijke cultuurhistorie en de 
landschappelijke waarden.

Zin in het Wad pakt deze opgave op. Het wil de ontbrekende schakels in de infrastructuur in 
kaart brengen, het huidige aanbod verbeteren en ervoor zorgen dat het complete pakket bij 
de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht. Hiervoor is de Stichting Inspirerend Wad 
opgericht, met bestuurders uit het Waddengebied, die zich bezighoudt met de realisatie van 
een samenhangend toeristisch-recreatief product in Noord-Groningen, Noord-Friesland en 
de Kop van Noord-Holland, inclusief de eilanden. Dit bestuur is tevens de indiener van deze 
financieringsaanvraag bij het Waddenfonds.

Voor de uitvoering van het plan, dat wil zeggen van de vier deelprojecten en de ontwikkeling 
van het marketingconcept, werft het bestuur extern een ervaren projectorganisatie. Deze zorgt 
ervoor dat de verschillende onderdelen in goede banen worden geleid. Daarnaast genereert zij 
draagvlak en betrokkenheid in de regio en bewaakt ze de planning en financiën. Zodra Zin in 
het Wad is afgerond en afgerekend, dienen beheer, onderhoud en promotie te worden overge-
dragen aan de provinciale en lokale overheden en daarvoor bestemde promotie- en routebu-
reaus. 

Doeltreffend, kansrijk en urgent
Zin in het Wad is alleszins de moeite waard. Met de uitvoering van dit kansrijke plan wordt 
geïnvesteerd in het vergroten en versterken van de kwaliteiten van de cultuurhistorische 
waarden en de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied en de beleving ervan 
door bewoners en bezoekers. De verschillende uitvoeringsonderdelen en het overkoepelende 
marketingconcept dragen bij aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio, 
die op een positieve manier gebruik maakt van de demografische ontwikkeling in het gebied 
(krimp), en de innovatieve ontsluiting van de kennis over het erfgoed en het waddengebied. 
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Door de koppeling van bestaande projecten aan nieuwe, concrete projecten wordt versnippe-
ring tegengegaan en samenhang bevordert. 

Met een onafhankelijk bestuur en een professionele projectorganisatie zijn zowel inhoud en 
kwaliteit als de praktische uitwerking van Zin in het Wad gewaarborgd. Dit wordt versterkt 
doordat deelprojecten door bestaande organisaties worden opgezet en uitgevoerd, zoals Land-
schapsbeheer in de drie provincies. Dat komt de doelmatigheid, haalbaarheid en uitvoerbaar-
heid ten goede. Daarbij sluit het project goed aan bij de verschillende provinciale beleidsnota’s 
voor het gebied en bij de doelstellingen en prioriteiten van het Waddenfonds, zoals verwoord 
in het ‘Investeringsplan Waddenfonds’ en het ‘Uitvoeringsplan Waddenfonds 2009 – 2014’. 
Maar er is durf voor nodig en geld. Vandaar deze financieringsaanvraag bij het Waddenfonds. 
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De ideeën voor Zin in het Wad hangen als het ware al enige tijd in de lucht. Het project is 
geboren uit initiatieven rond het Jaar van het Religieus Erfgoed (2008) en verschillende provin-
ciale initiatieven, zoals het plan Inspirerend Fryslân, de subsidieregeling Bezinningstoerisme 

en Land-
merken in 
Groningen. 
Maar het is 

gericht op de gehele Waddenregio en verbindt bestaand aanbod aan nieuwe mogelijkheden. 
Het speelt in op een toenemende belangstelling voor cultuurhistorisch en religieus erfgoed en 
behoefte aan inspiratie en bezinning. 

Deze ontwikkeling wordt bevestigd 
door trendwatchers en onderzoekers. 
Zo stelt Adjiedj Bakas, trendwatcher en auteur van de bestseller Megatrends Nederland, dat 
aandacht voor persoonlijk geluk en een goede balans tussen werk en privé-leven belangrij-
ker worden en dat de populariteit van groen sterk zal stijgen. Maar ook de populariteit van 
pelgrimsroutes en retraites in kloosters, het grote aantal nieuwe ‘mindstyle magazines’ als 
Happinez, Flow en Zin, en het toenemende aantal mensen dat mediteert, zijn illustratief voor 
deze ontwikkeling. 

Die trend komt voort uit de snel-
heid van het bestaan. Nooit eer-
der had de Westerse mens zoveel 
mogelijkheden, vrijheden en mid-
delen als tegenwoordig. Maar ook 
niet eerder had hij zo weinig tijd. 
Tijd om zich aan te passen aan 
een steeds sneller veranderende 
buitenwereld. Tijd om de balans 
tussen de verschillende domeinen 
in het leven te vinden en behou-

den. Tijd voor reflectie. Dat voedt de behoefte aan momenten van rust en bezinning. Steeds 
meer mensen gebruiken daarom een dag, een weekend of een (korte) vakantie om te onthaas-
ten en om bewust tijd te nemen voor contemplatie en bezieling. Individueel, met vrienden of 
(georganiseerd) in groepsverband.

Achtergrond en toekomstvisie

Bezinningstoerisme is de fysieke beleving van cultuur, (religieus) erfgoed 
en landschap waarmee de bezoeker tot zichzelf en tot rust kan komen.

Files op de pelgrimroutes

“In West-Europa zijn de kerken leeg, maar de route naar Santiago de 
Compostela is zo overbevolkt, dat de contemplatie er nog weleens bij 
inschiet. ‘Veel pelgrims klagen over vierdaagse-achtige toestanden’.

Uit ‘God vinden aan het einde van een fikse wandeling’, over de dissertatie Heilige 
kracht wordt door beweging losgemaakt waarin theologe Ineke Albers het heil van 
de bedevaart onderzoekt. (Volkskrant, 13 januari 2007)
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Rijk gebied
Het platteland met zijn door de natuur gedicteerde ritme, leent zich daarvoor bij uitstek. En 
het Waddengebied past perfect in het beeld dat mensen hebben bij het platteland. De statige 
boerderijen die onaangetast door de tijd in het land liggen, blauwe overalls aan de waslijn. 
Daarbij laat het Waddenlandschap zich voor Nederlandse begrippen nog uitstekend lezen. De 
geschiedenis is er nog tastbaar. Bewoners en bezoekers kunnen zich er verbonden voelen met 
het verleden. Veel toeristen komen ook naar het gebied om dat verleden te beleven. Neem de 
vele (internationale) doopsgezinden die naar Noordwest-Friesland komen om te ervaren waar 
hun geloof ooit begon. 

Het Waddengebied is ook rijk aan 
cultureel en religieus erfgoed dat 
een link vormt tussen heden en 
verleden. De historische stadjes 
in het gebied tellen honderden 
monumenten. Dat het terpen-
land ooit tot het dichtstbevolkte 
van Westeuropa behoorde, is 
nog altijd zichtbaar in de hoge 
kerkdichtheid. Het gebied heeft 
de meeste en oudste kerkjes van 
Nederland. Veel van deze kerkjes 
zijn gebouwd op plekken die ook 
voor de kerstening al een heilige 
functie hadden. De locaties verte-
genwoordigen daarmee zowel de 
vergankelijkheid van het bestaan 
als continuïteit.

Het idee
Het project Zin in het Wad maakt gebruik van de sterke punten van de regio, waarmee het die 
punten op zijn beurt verder versterkt. Zo wordt landschap makkelijker behouden wanneer het 
naast een natuurlijke waarde ook een duidelijke economische waarde heeft. Hetzelfde geldt 
voor het religieuze erfgoed. Wanneer kerken hun deuren kunnen openen voor bezoekers - met 
alle mogelijkheden van dien voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld als atelier of bezin-
ningscentrum - kan worden voorkomen dat ze ten prooi vallen aan verval of hun religieuze 
functie verliezen (bijv. aan bedrijfshuisvesting), waarmee ze voorgoed gesloten blijven voor 
bewoners en bezoekers. 

Raad voor de Wadden

In zijn analyserapport ‘Recreatie en toerisme in het Waddengebied. 
Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en hun effecten op 
economie, duurzaamheid en identiteit’ constateert de Raad voor de 
Wadden een aantal kwantitatieve en kwalitatieve trends waarop ook 
Zin in het Wad inspeelt:
Kwantitatief:
•	 Meer	vakanties	en	kortere	vakanties
•	 Meer	georganiseerde	reizen/arrangementen
•	 Meer	vraag	naar	luxe	logiesvormen.
Kwalitatief:
•	 Roep	om	rust,	ruimte	en	natuur
•	 Betekenisvol	en	milieubewust	recreëren
•	 Toenemend	milieubewustzijn.
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Bindend concept

Veel mensen zijn bezig met of  Kracht van de regio
op zoek naar

•	 Onthaasten	 ∞	 •	 rust	en	ruimte

•	 Bezinning,	contemplatie,	 ∞	 •	 leegte
	 stilte	 	 •	 landschap
	 	 	 •	 oude	wandelpaden
	 	 	 •	 inspirerende	locaties	(verbonden	met
    verhalen of personen)

•	 Authenticiteit	 ∞	 •	 oorspronkelijke	cultuurlandschappen
	 	 	 •	 bijzondere,	historische	accommodaties	
    (pronkkamers, erfgoedlogies)
	 	 	 •	 verbondenheid	mensen,	leven	en	
     landschap

•	 Behoefte	aan	schoonheid,	 ∞	 •	 rijk	religieus	en	cultuurhistorisch	
 stilte en troost   erfgoed
	 	 	 •	 leegte,	licht,	tijdloosheid
			 	 	 •	 bijzondere	locaties	verbonden	aan	
    bijzondere (historische) personen
	 	 	 •	 stijlvolle	accommodaties
	 	 	 •	 groot	aanbod	musea,	galeries

•	 Bewust	leven,	ecotoerisme,	 ∞	 •	 aandacht	voor	milieu	en	landschap
	 duurzaamheid	 	 •	 biologische	landbouw	
	 	 		 •	 gastronomie

Zin in het Wad versterkt de kracht van het gebied, waardoor het de aantrekkingskracht op 
toeristen vergroot.
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Toekomstvisie
Zin in het Wad versterkt de regio op twee manieren. Aan de ene kant door een nieuwe 
duurzame toeristische markt aan te boren. Daarmee creëert het project economische moge-
lijkheden voor lokale ondernemers en draagt het bij aan de vitaliteit van het platteland. Aan de 
andere kant werkt het praktisch en zichtbaar aan versterking van de regio door de uitvoering 
van vier projecten gericht op de ontsluiting en (daarmee) beleving van erfgoed en landschap, 
waardoor ze het gebied aantrekkelijker maken voor toeristen, maar ook de eigen bewoners, die 
naar deze beleving op zoek zijn.
 
Via deze twee sporen wil Zin in het Wad in vier jaar tijd zorgen dat er voor de bezinningstoe-
rist in het Waddengebied sprake is van een complete, open en klantvriendelijke infrastructuur. 
De bezinningstoerist moet eenvoudig alle bezienswaardigheden en bijzondere locaties van zijn 
interesse kunnen vinden, bereiken en bezichtigen c.q. beleven. Zowel vanuit huis als (eenmaal) 
in het gebied, kan hij zich gemakkelijk, maar indien gewenst ook uitgebreid, informeren over 
het religieus en cultureel erfgoed en over bijzondere landschappen en landschapselementen. 
Hij kan zich digitaal en op verschillende logische punten in het gebied (VVV’s, bij accommo-
daties) informeren over relevante horecagelegenheden, accommodaties en voorzieningen, ar-
rangementen, routes en (tijdelijke) activiteiten zoals exposities, concerten, thema-wandelingen 
en –fietstochten en lezingen. 

Zin in het Wad biedt voorzieningen en structuur aan. Lokale ondernemers, maar 
ook bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten, stichtingen en verenigingen (bijvoorbeeld 
op	gebied	van	kunst	en	cultuur,	wellness/mindfulness),	maken	hiervan	gebruik	om	
aanvullend aanbod te realiseren en presenteren. De bijzondere mogelijkheden van 
het gebied worden (geholpen door de marketingcampagne) opgemerkt door (inter)
nationale reisorganisaties (met name voor speciale doelgroepreizen) en relevante 
media. Het gebied krijgt zo voor de doelgroep een positieve connotatie. Bezinnings-
toeristen associëren het met een ruim en kwalitatief hoogstaand aanbod dat aan hun 
wensen en behoeften voldoet.


