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Doelstellingen

Inzicht verkrijgen in het aantal aanbieders & 
verenigingen in de watersport in Friesland;

Inzicht verkrijgen in de benutting van en 
druktebeleving op de Friese wateren;

Inventarisatie van behoeftes van aanbieders & 
verenigingen;

Inzicht verkrijgen in de trends & ontwikkelingen 
binnen de watersport.

“Fryslân is een gastvrije provincie voor 

alle waterrecreanten. We maken ons 

‘blauwe goud’ bevaarbaar, zichtbaar en 

beleefbaar voor Friezen en toeristen die 

op, aan of in het water zijn vrije tijd 

doorbrengt of een sport beoefent.”   
Visie watersport Provincie Fryslân

Centrale vraag

Welke watersporten zijn er in Friesland, 
door wie worden deze uitgevoerd en 

welke trends en ontwikkelingen spelen 
er binnen de watersportsector?
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Onderzoeksmethoden

Kwantitatief

• Geschikt voor grootschalige 
dataverzameling

• Identificeren trends en 
ontwikkelingen

Kwalitatief

• Informatie over beleving en 
ervaring

• Wensen en behoeften van de 
gebruiker

• Wensen en behoeften van de 
aanbieder

• Onderliggende motivaties en 
redenen



Onderzoeksopzet

Onderzoek door studenten naar het huidige en 
toekomstige gebruik van de Friese wateren en de trends en 
ontwikkelingen op gebied van de watersport. Sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht op 
basis van 17 interviews en desk research;

14 verdiepende interviews met aanbieders en 
verenigingen uit sub-sectoren in lijn met Nationaal 
Watersportonderzoek: 

- varen en zeilen, kanoën, roeien, kite-, golf- en 
windsurfen, wakeboarden, duiken en suppen. 

4 expert interviews met Watersportverbond, HISWA-
RECRON, Stichting Fossielvrij Varen Fryslân en Gemeente 
Leeuwarden voor completer beeld sector-breed;

Desk research op basis van brug- en sluistellingen, 
dashboards GIS portaal Provincie Fryslân, open source 
data en handmatig online research.
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Conclusies onderzoek Provincie Fryslân
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Conclusies en aanbevelingen

• Bij gemeenten is er een behoefte om beter inzicht te krijgen in kenmerken en behoeften van de watersporter;

• De afgelopen jaren was er groei in de meeste categorieën in de watersport. Door individualisering van de watersport 

is het verenigingsleven minder populair;

• Verschuiving te zien van het traditionele zeilen waarbij actief watersporten centraal staat naar een meer passieve vorm 

van watersport, waarbij luxe, comfort en beleving centraal staat;

• De vraag naar extreme watersporten neemt toe, het e-foilen is hier een mooi voorbeeld van;

• Hoge waterkwaliteit zorgt voor snellere groei waterplanten. Begaanbaarheid vaarwegen voor kleine watersport is soms 

een probleem. De indruk is dat de classificatie van vaarwegen (A-F) zorgt voor versnippering in onderhoud. Bij 

ondernemers is onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het baggeren en begaanbaar houden van welke 
vaarweg;

• Niet alle vuilwaterstations werken naar behoren werken waardoor er nog te vaak vuilwater wordt geloosd in het 
open water. 
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Conclusies en aanbevelingen

• Het aandeel elektrisch en fossielvrij varen neemt toe, transitie gaat langzaam maar gestaag. Er is behoefte aan 
laadfaciliteiten en inzicht in waar de faciliteiten zich bevinden. Het is aan te raden om in te zetten op het 

belevingsaspect van elektrisch varen;

• Beleving op het water staat centraal. Of je nu komt voor rust en ruimte of de snelheid van een extreme sport, de beleving 

is belangrijk. Ondernemers zien kansen om deze boodschap vanuit een centrale marketingorganisatie beter uit te 

dragen;

• De kleine watersport zoals kanoën, (sloep)roeien, suppen en duiken hebben behoefte aan faciliteiten langs het water. 

Op populaire plekken zou men graag lage instapplekken/steigers zien, maar ook een kleedruimte, toilet en douche. 
Investeren in gastvrijheid is belangrijk;

• Investeren in druktespreiding is van belang. Verhuurders spelen nu al een belangrijke rol in druktespreiding maar 
doen dit op basis van hun eigen kennis en ervaring. Het is aan te raden om hierin te investeren om zo de beleving van de 

bezoeker te verbeteren. Een tool die real-time inzicht kan geven in de drukte op het water kan ondernemers helpen om 

de recreant de juiste keuzes te laten maken.
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Onderzoek studenten
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“Uit de interviews kwam naar voren dat het de afgelopen 
jaren drukker is geworden op het water. Dit heeft te 
maken met de groei van het recreatieve gebruik op de 
Friese Wateren. De toenemende drukte in combinatie met 
de ontbrekende kennis van de waterregels, zorgt volgens 
kenners regelmatig voor gevaarlijke situaties op het water. 
Door recreatieve watersporters bewust te maken van de 
watersport regels, wordt het voor alle watersporters een 
veiligere omgeving”. 

Onderzoeksrapport derdejaars studenten Leisure & 
Events Management



Meerwaarde kwalitatief onderzoek – personificatie



User persona

wordt gebruikt om onderzoek over een bepaalde doelgroep op een boeiende manier samen te 
vatten en weer te geven. Met behulp van een semi-fictieve personage heb je een goed beeld van 
wensen en behoeften van gebruikers. 

Behoeftepeiling:

gemeenten willen
beter beeld van de 
eindgebruiker.



Welke elementen zou jij willen zien in een user 
persona paspoort?



Voorbeeld Persona

Martin Veenstra
Eigenaar elektrische sloep

Info 1: edit text

Info 2: edit text

Info 3: edit text

INFO ….

…. ….

…. ….

…. ….

….. VAARGEBIED

…

…

…

Friesland

Leeuwarden en omstreken

…

OVER

Woonplaats

Leeftijd

….

BEHOEFTES

Houdt van rust en 

ruimte op het 

water. 

Wil drukke routes 

vermijden. 

PAIN POINTS

Kan de 

oplaadpunten

langsvaarwegen

moeilijk vinden.

Heeft last van 

drukte op het water. 





Innovatie

Design mindset

Innovatieve oplossing
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