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Gratis promotie voor jouw watersport event/activiteit 
Traditiegetrouw opent het watersportseizoen elk jaar in april.  
De periode van 1 april tot 15 mei is omgedoopt tot de ‘Friese Open Watersport 
Weken’. Watersport gerelateerde verenigingen, stichtingen, ondernemers en 
instanties zetten voor een of meerdere dagen hun deuren, kajuiten en loodsen 
open voor het algemene publiek. Inwoners, dagrecreanten en toeristen kunnen 
een watersport komen ervaren.  
Doe mee met jouw watersportvereniging en profiteer van gezamenlijke gratis 
promotie. 
 
Friese Open Watersport Weken  
De uitdrukking ‘opening watersportseizoen’ wordt misschien minder passend. 
Provincie Fryslân en Visit Friesland promoten immers het jaarrond watersporten. 
Toch blijft het belangrijk om het recreëren op, in en langs het water goed onder de 
aandacht te brengen. Binnen de Friese Open Watersport Weken is ruimte voor de 
al bestaande evenementen en activiteiten van je vereniging. Je vereniging kan 
eenvoudig meeliften met gratis promotie voor jullie activiteit in de periode 1 april - 
15 mei. De verwachting is meer bezoekers te trekken door de gezamenlijke 
promotie.  
Je meldt je activiteit, evenement of open dag aan via het online formulier. [Goed 
om te weten: de website heeft het over ‘toeristische locatie of evenement’ van 
‘ondernemers en instanties’; daar vallen ook waterportverenigingen en -
stichtingen onder met een openbaar toegankelijk evenement, activiteit en 
aanbod]. Aanmelden zonder account is ook mogelijk (‘eenmalig een evenement 
invoeren’). Na aanmelding van je evenement klik je op Ja, ik heb een evenement 
aangemeld in de database, waar je aangeeft dat je met dit evenement wilt 
aanhaken bij de Friese Open Watersport Weken.  
 
Gratis promotie 
Visit Friesland regelt vervolgens de promotie: jullie activiteit komt op de speciale 
webpagina om de Friese Open Watersport Weken te promoten. Deze pagina 

https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/voor-ondernemers?+promotie+voor+jouw+watersportactiviteiten
https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/voor-ondernemers?+promotie+voor+jouw+watersportactiviteiten
https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/voor-ondernemers?+promotie+voor+jouw+watersportactiviteiten
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brengt Visit Friesland onder de aandacht bij de juiste doelgroep, waaronder ook 
nieuwe waterliefhebbers. Uiteraard kun je daarnaast ook je eigen 
promotiekanalen gebruiken. 
De investering voor jullie vereniging is uitsluitend het organiseren van een leuk 
event, een open watersportdag of een andere watersportbeleving. Dat kan iets zijn 
dat je sowieso al van plan was te organiseren in de periode 1 april tot 15 mei 2023.  
 
Exposure 

 Speciale pagina op Friesland.nl met alle aanbod aan events en open 
dagen. 

 Deze pagina wordt onder de aandacht gebracht bij watersportliefhebbers 
via google en social media. 

 Hetzelfde via een persreis door Fryslân met influencers en journalisten. 
 Een folder die door heel Friesland wordt verspreid. 
 Vermelding van het evenement in de voorjaarskrant van Waterland in 

Friesland (alleen regio Zuidwest). 
 Een toolkit (met tekst en beeld) om de Open Watersport Weken makkelijk te 

delen via je eigen kanalen (socials, nieuwsbrieven enz.). 
 
Deze mogelijkheid voor gratis promotie is een mooie kans om je vereniging onder 
de aandacht te brengen van een breed publiek, bijvoorbeeld als ledenwerfactie. 
Hoe vroeger je jullie activiteit aanmeldt, met des te meer promotie deze meeloopt. 
 
 

 
 

Veiligheid watersporter tijdens bouw bij 
Kornwerderzand verlangd 
Komende jaren wordt extra drukte (lange wachttijden) verwacht bij 
Kornwerderzand. Het Watersportverbond verlangt omwille van veiligheid 
voldoende en veilige wachtplekken voor de watersport. 
 
Bouwtijd 6 jaar  
Over hoe het (vooral zomers) moet gaan met de watersporter tijdens 
werkzaamheden aan Lorentzsluizen en bruggen bij Kornwerderzand, bestaan 
zorgen. Regioteam Fryslân vertegenwoordigde samen met Regioteam 
IJsselmeer/Markermeer tijdens een bijeenkomst over Fasering Verkeersbruggen 
en Sluis Kornwerderzand de belangen van de watersporter. In dit overleg werd 

Friesland.nl
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samen met vertegenwoordigers van belangengroepen gezocht naar 
mogelijkheden om de overlast, zowel op het water als op de bouwplaats, zo 
beperkt mogelijk te laten zijn. De sluiscomplexen Lorentz en Stevin zullen op 
bepaalde dagen of perioden, deels of volledig gestremd worden voor 
vaarweggebruikers. De stremmingen op beide sluiscomplexen zijn echter niet 
tegelijkertijd, zodat omvaren mogelijk is. Meer info vind je hier. 
 

 
 
De planning is nog niet definitief. Wel is al duidelijk dat niet gekozen is voor een 
compacte bouwtijd (van 3 jaar). De bouwtijd zal naar verwachting ongeveer 6 
jaar duren. Duidelijk is dat bij dergelijke bouwprojecten overlast helaas niet valt te 
voorkomen. Het goede nieuws is dat tijdens de langdurige bouwperiode passage 
wél mogelijk blijft voor de recreant, zij het met overlast: de huidige doorvaart bij de 
bruggen wordt tijdens de bouw gehalveerd. Vandaar de vrees voor lange 
wachttijden. 
 
Veiligheid 
Met gemiddeld 225 recreatievaartuigen per dag, zal het vanwege langere 
wachttijden naar verwachting zomers extra druk worden bij Kornwerderzand. 
Omwille van veiligheid zijn voldoende en veilige wachtplekken voor de 
watersporter tijdens de bouwperiode een absoluut vereiste. Beide regioteams 
hebben tijdens bovengenoemde bijeenkomst deze noodzaak nadrukkelijk 
benoemd.  
Ook in centraal overleg met Rijkswaterstaat heeft het Watersportverbond de 
noodzaak benadrukt van voldoende en veilige wachtplaatsen voor de 
watersporter gedurende de bouwactiviteiten bij Kornwerderzand. Het 
Watersportverbond houdt de vinger aan de pols dat veiligheid en 
doorvaarbaarheid gegarandeerd blijven tijdens de bouwperiode. 

https://deafsluitdijk.nl/hinder/
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Workshop voor nieuwe bestuurders 30 maart & andere 
data 
30 maart is de eerste gelegenheid om in 2023 deel te nemen aan de workshop 
‘Besturen in de watersport. Kennismaking met het Watersportverbond’. Deze is 
bedoeld ter ondersteuning van nieuwe bestuursleden om kennis te maken met 
het Watersportverbond. 
 
De workshop voor nieuwe bestuurders in de watersport organiseert het 
Watersportverbond dit jaar vier keer. De eerste keer is online op donderdagavond 
30 maart. 
Als nieuwe bestuurder maak je kennis met het Watersportverbond: je leert over 
doelstelling en organisatie van het Watersportverbond. Tijdens het interactieve 
deel bespreken we met elkaar hoe we de toekomst van de watersport(vereniging) 
zien. 
Overige datums voor de live of online workshops in 2023 zijn: 8 juni, 4 oktober en 27 
november. 
Nieuwe bestuurders melden zich hier aan voor de workshop ‘Kennismaking met 
het Watersportverbond’. 
 

Presentatie emissieloos varen op jouw vereniging 
Verenigingen kunnen een presentatie over emissieloos varen op hun vereniging 
aanvragen. 
 
Leden van de ‘werkgroep Emissieloos varen’ van het Watersportverbond geven 
graag een presentatie over emissieloos varen op jouw vereniging. 
 
In Fryslân werkt het regioteam samen met ‘Stifting foar Elektrysk en Fossielfry 
Farren yn Fryslân’ (SEFFF). Recent bijvoorbeeld met de bemanning van de stand 
op het Duurzaamheidsplein van watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.  
SEFFF adviseert over blauwe diesel, elektrisch varen, accu’s en waterstof. 
Vertegenwoordigers van de SEFFF geven - uitsluitend in de provincie Fryslân - ook 
op locatie presentaties over duurzaam varen. 
 

 

https://www.watersportverbond.nl/kalender/bijeenkomsten-events/webinar-hoe-komt-mijn-vereniging-in-aanmerking-voor-subsidies-en-fondsen/
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/presentatie-emissieloos-varen-op-jouw-vereniging/
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/eerste-stap-duurzaam-varen-kan-nu-al-gezet-worden-met-hvo-brandstof/

