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Gebiedsvisie de Potten2



Het gebied is de opdrachtgever

Samengesteld toeristisch product

Trends en ontwikkelingen

Goed werk leveren

2Gasselterveld

Ameland

Holwerd aan Zee

UNESCO 
Werelderfgoed
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Waar liggen we wakker van? 

Streefbeeld: gebiedsvisie 2030

Hoe komen we daar? (zes bouwstenen)



1
Waar liggen we wakker van? 





De Potten is hét zeil- en waterrecreatiegebied 
van watersportstad Sneek. Bekend en iconisch

Omgeven door agrarische grond én topnatuur

Uitstraling en kwaliteit hebben een impuls nodig

Postzegelbeleid zonder gezamenlijk 
streefbeeld. Het gebied oogt daardoor 
onsamenhangend en gedateerd

Bewoners in Offingawier ervaren vooral de 
verkeersoverlast als hét probleem

De Potten vervult in potentie een sleutelfunctie 
tussen Sneek en het Sneekermeer



Omgeven 
door 
topnatuur: 
Natura 
2000

Natuur en het landschap zijn 
hét oorspronkelijke product

Het ontstaan van de watersport 
en latere recreatie is vanwege de 
natuur en het landschap

De watersport heeft een sterke 
invloed op de cultuur van Sneek 
en omgeving



Sneeker Hardzeildag

Paviljoen

Hotel Sneekermeer

Veranderend karakter
Het recreatiekarakter is door de tijd veranderd: 
van deftige races naar populaire (massa)recreatie. 
Dit heeft gevolgen voor de reputatie, het beheer en andere 
gebiedskenmerken

Populariseringstendens sneeuwde de voorsprong onder
De natuurlijke voorsprong van het gebied voor watersport is 
wellicht wat ondergesneeuwd onder de 
populariseringstendens van de verblijfsrecreatie en de 
motorbootjescultuur





De Potten is dus een 
product van 200 jaar 
waterrecreatie-traditie

Maar de unieke kwaliteiten 
zijn niet meer actueel
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Streefbeeld De Potten

‘DE POTTEN2’ is ontwikkeld tot een meer lommerrijk 

watersport- en recreatiegebied middenin het karakteristieke 

Friese landschap, waar je als bezoeker een omsloten 

concentratie aan sfeervol, uitdagend en gastvrij 

vormgegeven recreatievoorzieningen ervaart.

Opgave: ondernemen én rentmeesterschap



Tekst



3 Strategie: zo gaan we het realiseren

1. Versterk de jaarrond bedrijvigheid

2. Ontwikkel zonering

3. Stel grenzen

4. Creëer openheid

5. Ontwikkel een Look & Feel

6. Los de bereikbaarheidsproblematiek op

Natuur en 
activiteiten

Ruimtelijke kwaliteit 
en mobiliteit
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