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Samenvatting 
van het project
Heerenveen is leuk en kan volgens ons een stuk 

leuker. In en rond Heerenveen liggen grachten 

en vaarten, maar met de boot kun je niet in het 

centrum komen. Wij vinden het belangrijk dat 

de bereikbaarheid van Heerenveen voor boten en 

de vaarmogelijkheden rondom Heerenveen flink 

worden verbeterd. 

 

Vrijwel alle benodigde watergangen liggen er al om 
deze visie waar te maken. Wel zijn er nog een aantal 
knelpunten, maar met het maken of aanpassen van 
een aantal bruggen en het toevoegen van twee sluisjes 
zijn de vaarroutes van Feanetië - geïnspireerd door 
de grote Italiaanse stad van het water - te realiseren.

Met deze vaarmogelijkheden en met het verfraaien van  
het centrum en de prachtige routes, wordt het voor 
bootjevaarders aantrekkelijk om naar Heerenveen te 
komen. Met een eigen boot of een huurboot kunnen 
inwoners en toeristen één van de leuke rondjes varen, 
al dan niet in combinatie met een bezoek aan de vele  
voorzieningen direct om de hoek: de sportstad,  
winkels, restaurants, musea, het zwembad,  
de bioscoop, etc.

Nu komen we bij de kern van het project Feanetië. Die 
bootjes gaan komen, dat weten we zeker. En daardoor 
wordt Heerenveen leuker voor de watersport maar 

ook voor andere bezoekers én de eigen inwoners. 
Want water en bootjes brengen sfeer! Bootjes en 
toeristen maken het centrum levendig en gezellig. 
Feanetië geeft de ruimte om extra activiteiten te 
organiseren op en rond het water. Kortom: alle 
reden om koers te zetten naar Heerenveen.

Aanpak 
In het kort gaan we het centrum van Heerenveen (weer) 
bereikbaar maken voor boten. De iets langere versie: 
door beide overkluizingen in het centrum van  
Heerenveen te vervangen door bruggen, kunnen  
er weer boten in de binnenstad komen. Boten en de  
bootjesvaarders brengen zo sfeer in het centrum. Ook 
wordt het met Feanetië mogelijk rondjes te varen door de  
omliggende natuur, die aansluit op de grotere  
vaarroutes in de regio.

Uitwerking 
In onze plannen worden verschillende dammen en 
duikers vervangen door beweegbare of vaste bruggen. 
Zo wordt de overkluizing in het centrum vervangen 
door een mooie stalen ophaalbrug, vergelijkbaar met 
hoe die er vroeger ook uit heeft gezien. In het centrum 
worden haventjes aangelegd en komt er botenverhuur. 
Boten kunnen vanaf hier doorvaren naar een nieuwe 
passantenhaven bij het Abe Lenstra Stadion. Ook 
komen bij deze haven een aantal camperplaatsen.

Er zijn twee rondjes te varen. Met het eerste rondje 
kunnen sloepen en fluisterboten vanaf de nieuwe 
haven bij het Abe Lenstra Stadion een prachtig 
rondje varen door Skoatterwâld, via Museum 
Belvédère en door het mooie Oranjewoud. Via 
de Tsjonger en de Engelenvaart vaart men dan 
weer terug naar het centrum van Heerenveen.

Er is ook nog een tweede route te varen. Vanaf het 
centrum van Heerenveen via de Veenscheiding 
naar ‘t Nannewiid, door naar het Tjeukemeer, en 
terug via de Tsjonger en de Engelenvaart. Twee 
echt bijzonder mooie rondjes om te varen.
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Voor het gedetailleerd beschrijven van het project 

is gekozen gebruik te maken van elementen 

uit het business model canvas. Hieronder 

worden respectievelijk de waardepropositie, 

kernactiviteiten, doelgroepen, verdienmodel, 

promotiekanalen en partners beschreven. 

Waardepropositie 

Feanetië maakt het centrum van Heerenveen weer 

bereikbaar voor boten en interessant om twee  

prachtige routes te varen. De boten zijn een varend 

decor en maken daardoor het centrum/regio  

Heerenveen aantrekkelijker voor eigen inwoners  

en toeristen. 

Op lokaal, regionaal en nationaal niveau worden  

kansen geboden voor spreiding van het toerisme 

en verbetering van de toeristische infrastructuur, 

alsook het verbeteren van leefklimaat en voor-

zieningen op lokaal niveau. Door het ontbreken van 

vaarverbindingen is het toerisme binnen Heerenveen 

nauwelijks ontwikkeld. De historische vaarwegen 

liggen er al maar de verbindingen ontbreken. 

Kernactiviteiten 

De belangrijkste activiteiten binnen het project zijn 

het laten vervangen van de vaste bruggen in het 

centrum door beweegbare bruggen, aanpassing aan 

de kades realiseren, aanleg van passantenhavens met 
faciliteiten in gang zetten, twee sluisjes laten aanleggen, 
en aanpassingen van watergangen ter realisatie van twee 
vaarroutes initiëren. Daarnaast zoeken we samen- 
werkingen met ondernemers om de verschillende 
onderdelen van het project te ondersteunen 
 
Doelgroepen 
In de provincie is er een groeiende vraag naar 
waterrecreatie. Uit onderzoek blijkt dat de toerist 
graag kleine rondjes wil varen van 4-5 uur, waar 
de route in Heerenveen perfect aan voldoet. 

Wij spelen hier op in doordat het mogelijk wordt om 
een mooie route in één dagdeel te varen, gecombineerd 
met de unieke ervaring van landgoed Oranjewoud,  
museum Belvedere en de waterwegen van en naar het  
centrum van Heerenveen: een plaats met een groot  
aantal voorzieningen voor de toerist zoals horeca,  
detailhandel, musea, een bioscoop, een zwembad,  
het Thialf, etc.

Klanten van Feanetië zijn zowel inwoners van gemeente  
Heerenveen en omgeving, als Toeristen uit Fryslân, 
Nederland, en het buitenland. Momenteel bezoeken 
ongeveer 300.000 dagjesmensen per jaar Heerenveen 
(bron: kadernota profilering Heerenveen). Deze zijn 
onder te verdelen in toeristen die per boot of met 
ander vervoermiddel naar Heerenveen komen.  

De verwachte stijging van de bezoekersaantallen  
aan Heerenveen beoogt +30%, ongeveer 100.000  
extra bezoekers.

Ook zijn er veel buitenlandse toeristen in Friesland die 
gebruik gaan maken van de vaarroutes door de stad. 
Deze zijn veelal Duits en Belgisch. Dit type toerist is 
geïnteresseerd in watertoerisme, verkent Friesland op 
de (elektrische) fiets en met bootjes, en is op zoek naar 
natuur, cultuur, en sportieve activiteiten.  
Het zijn mensen die langer verblijven in omgeving en 
meer geld besteden. Ook de Nederlandse toerist  
die in Friesland verblijft voldoet aan dit profiel. Door  
de groeiende vraag en aanbod naar recreatie die het  
project teweeg brengt, willen lokale partijen graag  
investeren in terrassen en faciliteiten die water- 
toerisme mogelijk maken.

Verdienmodel 
Het project genereert inkomsten uit groei van het  
toerisme, bijvoorbeeld door botenverhuur, verblijf,  
horeca, detailhandel. Daarnaast realiseert het project  
een hogere waardering van de leefbaarheid voor 
inwoners en bijvoorbeeld groei van de huizenmarkt. 

Heerenveen wordt dus ook aantrekkelijker voor eigen  
inwoners, bezoekers uit de regio en bedrijven om zich  
te vestigen. Langer verblijf in het centrum rond het 
water leidt tot extra uitgaven. De inschatting van 

Verdieping van 
het project
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100.000 extra bezoekers per jaar betekent 11,2 
miljoen euro extra omzet voor de lokale economie. 
De omzet vrijetijdsbesteding stijgt hierin met 
+15%, en de groei van bedrijven met vestigingen 
in de binnenstad wordt geraamd op +5%. 

Promotiekanalen 

We komen met geïnteresseerden en onze doelgroepen 
in contact via onze website, onze facebookpagina, 
samenwerkingen met Sportstad Heerenveen, 
Heerenveen Gouden Plak, Merk Fryslân, aanjagers 
van de projecten Tjeukemeer en Waterstad Sneek.  
Daarnaast promoten we het project actief in lezingen, 

zoeken we veel samenwerkingen met de pers en 

hebben we veel media aandacht verkregen door 

middel van interviews in lokale kranten en bladen.

Partners 

Voor de realisatie van dit project werken we samen 

met de volgende partners: Ondernemers Heerenveen, 

Gemeente Heerenveen, Gemeente De Fryske Marren, 

Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, 

Toeristische Alliantie Friesland (TAF), Sportstad 

Heerenveen, Heerenveen Gouden Plak. De gemeente 

Heerenveen heeft reeds 4 miljoen euro gereserveerd 

voor uitvoering van delen van het project.
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Brede welvaart omvat meer dan alleen economie 

en inkomen en gaat onder andere over de  

toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit 

van de natuurlijke leefomgeving  

en werkgelegenheid.  

 

Het doel van Feanetië is om de toeristische functie van 
Heerenveen en omstreken te versterken door de beleving  
van het centrum te verbeteren met een hoofdrol voor  
de grachten en vaarten. Door het centrum bereikbaar  
te maken voor boten kan Heerenveen zich ontwikkelen  
tot een aantrekkelijke toeristische pleisterplaats.

Tegelijkertijd zorgen nieuw aan te leggen bruggen en 
verlaagde kades voor een sfeervolle inrichting van het 
centrum. Zo wordt Heerenveen aantrekkelijk voor  
de watersport, dagjesmensen én de eigen inwoners.  
Boten en toeristen maken het centrum levendig en  
gezellig, dát is het idee.

Spreiding 
Door het verbinden van meerdere vaarroutes 
ondersteunt het project de spreiding van toerismne 
over de regio. We trekken gasten, bijvoorbeeld 
jongeren, die niet in het bezit zijn van een boot maar 
wel willen varen en recreëren door middel van de 
verhuur van elektrische boten. Daarnaast is bezoek 
aantrekkelijk voor camperaars & vitale senioren die 

langer in de regio verblijven en op zoek zijn naar 
een combinatie van water en cultuur.  Heerenveen 
en omstreken dragen zo bij aan de spreiding van 
het toerisme over Friesland en Nederland. 

Leefbaarheid 
Door te zorgen voor reuring in de stad, op en om het  
water, wordt het centrum van Heerenveen veel fijner  
om te verblijven. Dit geldt op de eerste plaats voor 
de inwoners van Heerenveen zelf. Beweegbare 
bruggen, passanten per boot, levendige terrassen. Op 
diverse plekken wordt wonen aan het vaarwater weer 
mogelijk. Wandelroutes ontstaan langs het vaarwater 
en de nieuwe bedrijvigheid zal een impuls geven aan 
de lokale horeca, detailhandel, en zorgen voor een 
betere kwaliteit van de leefomgeving in Heerenveen. 

Bereikbaarheid 
Het project sluit aan op de Turfroute en is 
de schakel tussen die route, het Tjeukemeer 
en verder richting Sneek. Het ontsluit het 
cultuur- en natuurerfgoed landgoed Oranjewoud 
over het water via Museum Belvédère. 

Over water is de stad momenteel goed bereikbaar 
maar je kunt niet doorvaren tot in het centrum wegens 
het ontbreken van beweegbare bruggen en andere 
verbindingen. Als het project wordt uitgevoerd kunnen 
de bezoekers per boot dwars door het centrum heen 

varen en eventueel aanleggen. Er worden ongeveer 
100 aanlegplaatsen in het centrum gecreëerd, 
vanuit waar alle voorzieningen bereikbaar zijn.

Banen 
Het project draagt bij aan de werkgelegenheid 
in het toerisme en behoud en versterking van 
werkgelegenheid in de horeca en de detailhandel in 
het centrum van Heerenveen. En verwacht wordt dat 
project tevens bijdraagt aan beter vestigingsklimaat 
overige bedrijven in Heerenveen. Daarnaast ontstaat er 
gelegenheid voor ondernemers door het verhuren van 
elektrische sloepen, fietsen, kanovaren, suppen, etc.

Lokale inkomsten 
De sterke toename van verblijf in het centrum 
leidt tot meer omzet voor het MKB in het centrum, 
zoals horeca, shopping, en musea. Er zijn ook 
investeringen te verwachten vanuit het lokale 
MKB om dit effect te vergroten. Onze doelstelling 
is een omzetstijging van +10%, zowel door de 
toename van toerisme als extra bestedingen van de 
inwoners door langer verblijf in de binnenstad.

Het project probeert bezoekers van buitenaf en 
inwoners van Heerenveen naar het centrum te 
leiden en vervolgens zo lang mogelijk vast te houden 
door sfeer, faciliteiten en activiteiten op en rond 
het water. Langer verblijf in de stad zorgt voor 

Bijdrage
brede welvaart
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hogere bestedingen. Volgens cijfers van het CBS ligt 
de gemiddelde besteding van een toerist op 112 
euro per dag. Uit CBS cijfers blijkt eveneens dat de 
toeristische werkgelegenheid naar rato meegroeit.

Duurzaamheid 
In het project komen voorzieningen voor de verhuur 
van elektrische boten (sloepen). Aanlegsteigers en 
andere voorzieningen zullen zoveel mogelijk worden 
gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast worden 
sanitaire voorzieningen volledig duurzaam aangelegd. 
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