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Geslaagde inspiratiereis naar the Broads:  

Britain’s Magical Waterland 
 

 

 
STIRR organiseerde van 6-8 juni j.l. een 

geslaagde inspiratiereis  naar the 

Broads, gelegen op 2 uur rijden ten 

noordoosten van London.  Onder de 22 

deelnemers bevonden zich innovatieve 

ondernemers, vertegenwoordigers van 

verschillende provincies, het Rijk en 

maatschappelijke organisaties. Doel van 

deze reis was leren van een sterk bij 

duurzame gebiedsontwikkeling betrok-

ken vrijetijdscluster, inspiratie op doen 

voor slimme combinaties van groei en 

groen, en het versterken van het net-

werk voor het vrijetijdscluster in Neder-

land. We bezochten aansprekende initia-

tieven die goed aansluiten bij het ge-

dachtegoed van Green Deals en Beeld-

verhalen: het slim combineren van eco-

nomische groei en groen.  

 
The Broads is onderdeel van Engelands grootste beschermde ‘wetland’ met de status van 
nationaal park. Het gebied had 7 miljoen bezoekers in 2009 en is bekend als zeil- en 
motorbotengebied. De botensector brengt 25% binnen van de jaarlijkse omzet in 
toerisme en recreatie.  

 
Na een dip in het toerisme in de jaren ’80, 
toen de kwaliteit van het toeristische aanbod 
en landschap onder druk stonden, is besloten 
om duurzamer te gaan werken. En mét 
resultaat want sinds 2006 is er weer groei in 
bezoekersaantallen en bestedingen. The 
Broads Authority (publieke sector) en Broads 
Tourism (pps organisatie) werken gezamen-
lijk aan de marketing en promotie van het 
gebied middels branding, waarbij duurzaam 
toerisme voorop staat. Uit het bezoek kwam 
duidelijk naar voren dat de overheid hier een 
essentiële regierol vervult en dat de onder-
nemers regiomarketing omarmd hebben en 
boven hun bedrijfsbranding stellen. 

 
 

 
Opvallend was ook dat de focus in de regio sterk lag op het gebruik van regionale 
producten en dat regionale werkgelegenheid zo veel mogelijk wordt gestimuleerd. Een 
mooi voorbeeld hiervan was Wroxham Barns, een populaire bezoekersattractie, waar in 
verval geraakte agrarische gebouwen een nieuw leven kregen met het shop-in-shop 
concept voor regionale producten.  
 

Hunter boats 
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Ook in BeWILDerwood, een thematisch 
speelbos, staat duurzaamheid en gebruik van 
regionale producten voorop. Het concept is 
simpel maar er is wel een sterke visie. Het 
park werd vier jaar geleden geopend na een 
vlotte vergunningsprocedure. Dit kwam me-
de doordat het park een minimale impact op 
de omgeving heeft en door support van de 
Broads Authority.Het prijswinnende concept 
is zo succesvol dat er nu een tweede park in 
Engeland komt.  
 
 

 
 
Het bezoek aan the Broads heeft de deelnemers nieuwe inzichten gebracht. Zo vroegen 
deelnemers zich af of het altijd maar méér en geavanceerder moet in Nederland, waarom 
niet simpeler zoals in the Broads? En of het tijd is voor een publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie ‘nieuwe stijl’. Ook de rol van de overheid als regisseur in de streek 
kwam ter sprake. Mooie gedachten om nader te onderzoeken en in acties om te zetten 
bij terugkomst in Nederland.  
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