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ZKA Strategy

Toerisme op Ameland
Van meer naar beter!



Wat gaan we doen vanavond?
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Tussenstand: Wat zijn de hoofdpunten uit de sectorfoto
toeristisch-recreatief Ameland?

Aan de hand van 2 stellingen: wat vindt u?

Proces

Inhoud

Gesprek

Hoe gaan we tot de visie komen?



Opgave / doel visie
Hoe moet toerisme op Ameland zich duurzaam ontwikkelen zodat het een cruciale bijdrage

kan blijven leveren aan de Amelander economie en leefbaarheid?

Uitgangspunt: gedragen, Amelands, herkenbaar en vernieuwend!



Fase 1: 

Start-Up & Analyse

Fase 2: 

Sense of place

Fase 3: 

Stip op de 

horizon

Fase 4: 

Route en 

keuzes

Fase 5: 

Afronding en 

uitvoering

Stappenplan proces

Ophalen Visievorming



Genomen stappen tot nu toe

Interviews
(individueel en 

groepsgesprekken)

Werksessie 
gemeenteraad 

Klankbord-
bijeenkomsten

Op bezoek! Kwalitatieve 
documentenanalyse

4x focusgroepen 
bewoners



Hoe wordt u als bewoner betrokken?

Emailadres: toerisme@ameland.nl

Rol gemeenteraad

Brede bewoners-
bijeenkomst

Informeren stand van 
zaken

4x focusgroepen 
bewoners

Foto

Werksessie

Ideeën visie

Brede bewoners-
bijeenkomst

Accenten

mailto:toerisme@ameland.nl


Foto huidige situatie: Hoe ziet toeristisch-recreatief Ameland er 
nu uit? En welke invloed heeft de toeristische sector op Ameland?

Sense of Ameland: Wat maakt Ameland nu écht Ameland?
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Wat is de stip op de horizon?

Welke route en keuzes horen daarbij?



Wat is ons het meeste opgevallen?
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Wat maakt Ameland nu écht Ameland?
In 6 kenmerken

Een voorrecht Het ruige wadleven Vrij opgroeien

Zelfvoorzienende vrijstaat 
met een sterke eigen 
historie, bebouwing en 
veel tradities

Onderlinge verbondenheid: 
van écht naar elkaar 
omkijken tot elkaar in de 
gaten houden

Vertrouwen moet je 
verdienen



Sectorfoto: 4 principes als kapstok

Diversiteit: compleetheid 

en geen afhankelijkheid

Verbondenheid: zorgt 

voor interacties

Draagkracht: 

biedt capaciteit en 

bestaansrecht lange termijn

Menselijk handelen: 

gezamenlijke waarden en 

lange-termijn perspectief



Veerkrachtig en gezonde mix

Investerdeerdersmarkt

Diversiteit: Gouden omgeving, zilveren aanbod!1



Verbondenheid: Op z’n Amelands2
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Kans krachtig eilandmanagement 

Bootverbinding



Draagkracht en Draagvlak: Verliest de sector haar 
‘licence to operate?’
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Breed besef afhankelijkheid bezoekerseconomie

Ameland kleiner geworden door intensiever gebruik, draagvlak neemt gemiddeld 
genomen af (maar verschilt per persoon en per belang)



Menselijk handelen: nu bijsturen om grip te houden4

Rentmeesterschap eilanders

Niet tussen vingers wegglippen



Naast de conclusies 

per principe, zien we 

de volgende 

hoofdconclusies 

voor het toeristisch-

recreatieve product 

Ameland:

Kneuterigheid is een 
kracht die onder druk 

staat door 
footlose innovatie: 
Ameland een groot 

recreatiepark (?)

Ameland doet het 

goed

Sterke hang naar 
zelfvoorzienend, maar 
kan niet zonder de wal

Succes heeft 
keerzijde: te veel 
lampjes op rood: 

woningmarkt, 
personeel, natuur, 
toegankelijkheid, 
infrastructuur en 
openbare ruimte, 

energie

Bereikbaarheid zwaar 
onder druk

Succes dreigt weg te 
vloeien naar niet-

Amelandse partijen

Niet vernieuwen en 
enkel beheren: Wet 

van remmende 
voorsprong 

Gentrificatie van 
Ameland

Eiland als kans om als 
moderne 

rentmeesters dingen 
mogelijk te maken

Hoofdconclusies Toeristisch-recreatief Ameland
























