
Uitkomsten bijeenkomst  Noordelijke Elfstedenvaarroute 
dinsdag 4 oktober 2016 ALDE LEIE 
19:30 uur-22:00 uur 
aanwezig:  Brigitte de Graaf, Teade en Monica Ynema, Anna Kingma, Bert Gommers, Hester van 
Delft, Christina Ytsma, Wiebe en Renny de Vries, Klaas Smits en Douwe Gerlof Heeringa 

* Ik heb alleen het onderzoekje genoteerd. We hebben ook uitgebreid teruggekeken op de rondvaart op 
maandag 19 september en we hebben de routebewijzering uit Aldtsjerk via Hester van Delft 
(doarpsbelang). Ook heeft Teade ons bijgepraat over de mogelijkheid om fietsen te stallen  

Onderzoekje: Wát kun je precies beleven op/ langs de Noordelijke Elfstedenvaarroute (N11R)? 

1) Wat is de N11R? 
De Noordelijke Elfstedenvaarroute is een waterweg tussen Franeker, Dokkum en Leeuwarden. Die 
bekendheid kreeg vanwege de Elfstedentocht op de schaats. 
 
2) Hoe kun je de N11R beleven? 
- Door de te varen (voorjaar, zomer en najaar) en te schaatsen (winter) 
- Door langs de route te fietsen 
- Het bezichtigen van de steden en de dorpen 
- De cultuur en het landschap te ontdekken 
- Te luisteren naar de (heroïsche) ijsverhalen 
- Op het brugje van Bartlehiem te klimmen! 
 
3) Waarom zou je de N11R moeten beleven? 

* Dit is lijst van de meest genoemde woorden (Ontspanning en ontmoeten werd als belangrijke 
combinatie gezien): 
 

9x Ontspanning/ Ontmoeten 
8x Rust 
8x Authentiek/ Eigenheid 
 

7x Ontdekken 
7x Schoonheid/ Puurheid 

5x Klantvriendelijk 
5x Avontuur 
5x Mogelijkheden 
5x Plezier 
5x Stilte 
5x Vreugde/Enthousiasme 

4x Verbinding 
4x  Eenvoudig 
 



Positie van de N11R: Hel van het Noorden, of....? 
 
Hoe zetten we de N11R route in de markt? Door het als Hel van de Noorden te verkopen? 
Of als hemels paradijs? Of een combinatie? 

Optie A) Winters gevoel (Hel van het Noorden)   uitslag 17% 
Optie B) Zomers (Hemels Paradijs van rust en ruimte)  uitslag  25% 
Optie C) Combinatie (alle seizoenen meenemen)  uitslag  58% (meeste stemmen) 

Met het kiezen van een combinatie van zomer en winter van de Noordelijke Elfstedentocht, kun je 
rekening houden met: 
 
* Wisseling van de seizoen 
* Streekproducten en de oogst 
* Cultuur landschap 
* Verandering (ieder kwartier een andere lucht) 
* Puurheid 
* Authentiek, het is zoals het is. 
 
Werklijst voor de volgende keer/ 2017 
* Bestaande fietsverhuurders vragen, i.v.m. mogelijke bezwaren 
* Nadenken over welke punten we fietsen kunnen plaatsen 
* Nadenken hoe flexibel het is/ kan. Zijn er risico's? 

* Prijsopvraag wegwijzers uit Aldtsjerk 
 
* Prijsopvraag website ontwikkeling www.n11r.nl 

 

 

 


