Beetsterzwaag op iacht naar oude tijden
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H e t t o e r i s m ei n
B e e t s t e ï z w a a gm o e t
w e e r b r u i s e n .A l thans, als het aan de
initiatielnemel6 van
de Stichting Bevordering Toerisme Beetsterzwaag ligt. "Je
zou zeggen, 'hebben
iullie daar geen VVV
voor2', zeEt bestuurslid Frank van den
Haak. "We hebben
wel een Vvv-punt
in het dorp. Maar
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Het doel van de stichting is 'het
aantrekken en langer vasthouden van de sfeerrecreant, die
zoekt naar rust en stilte, houdt
van cultuur en wi1 genieten
van de omgeving'. OÍtewel:
hoe maak je het de moderne
toedst naa! de ziII- Daamaast
wil de stichtilg arrangementen
samenstellen en dat realiseren
door samenwerking tussen ondernemers te genereren. "Ondememershebbenelkaar nodig,
om het toerisme te bevorderen.
Dat is één van onze speelpunte\"
De stichting SBTB wil zich
vooral richten op twee sterk
groeiendegroepentoedsten: de
nieu'we 'lánterfanters' en de zogenaamde'yeepies', zo stelt de
bestuurder. Pardon?Lanterfalteïs en yeepies?Frank van den
Haak "De eerste groep omv4t
de drukke, modeme mens op

zoek naar stilte en rust. Ze zoeken dat in de natuur en houden
van wandelen en ffetsen. Het
aanbod in Opsterland biedt aardig wat mogelijkheden om deze
'lanterfante$'
aan te trekken.
De andere groep - de'yeepies'
(young eldedy energetic people
into everything) - zijn de jonge
!.utters, met geld en energie die
hoge eisen stellen aan comÍort,
zekerheid, aantlacht en rust.
Op dit moment is één op de
drie Nederlanders oudeÍ dan 50
jaar, dus dat is een zeer grote
8Íoep.
In het kort komt het er dus op
neer dat men zich in Opsterland
wil richten op toedsten - maar
ook recreanten uit de eigen rcgio
- die op zoek zijn naar kwaliteit
van activiteiten

en ovemach-

tingsmogeJijkheden.

"Mensen
die op zoek zijn naar een andere

beleving. Autlenticiteit, luxe,
cofiÍort en terug naar de natuur
zijn daarbij belangrijke begrippen." opsterland moet dus verder kijken dan haar eigen gÍenzen. Van den Haak "Daarom
pleiten we vooÍ routegebonden
actiYiteiten en het uitdragen
van de cultuwhistode van
Beetstezwaag.VooÍ de Tweede
Wereldoorlog waren hier in de
omgevingvele hotels aanwezi&
nu is met name Lauswolt de
belangrijkste vooÍzieniÍrg. Dat
aanbod moet dus veel ruimer
en breder worden gemaakt. Het
ziin de ondememers die iritiatie{ moeten nemen, waarbij
wij een stimulerende en ondersteunenderol hebben." Van
den Haak vindt dat er kansen
en uitdagirgen liggen voor de
ondememers."Gezien de brede
belalgstelliag voor toerisme is
de tijd er nu djp voor."

