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‘Met vliegtuig naar Wadden’
Pier Abe Santema

Dit zei Jouke van Dijk, directievoor-
zitter van de Waddenacademie en
hoogleraar regionale arbeidsmarkt-
analyse aan de RUG, gisteren tijdens
een symposium voor recreatieon-
dernemers en bestuurders in Dok-
kum.

Vliegen naar de Wadden is in Ne-
derland vloeken in de kerk, beseft
Van Dijk. Maar het voldoet volgens
hem aan een behoefte van toeristen
in het Duitse waddengebied. Vanaf
Norddeich, hemelsbreed zo’n 40 ki-
lometer ten noordoosten van Delf-
zijl, gaan vluchten naar meerdere ei-
landen. Die kosten 37 tot 450 euro.
Het zijn kleine vliegtuigjes, die rela-
tief weinig lawaai maken. ,,Waarom
doen wij dat niet?’’

Het Duitse waddengebied moet
als voorbeeld gelden voor de Neder-
landse waddenkust, vindt Van Dijk.
De Nederlandse Waddeneilanden
worden goed bezocht, maar in de
kustgebieden van Noordoost-Fries-
land valt nog veel te winnen. Dit ter-
wijl de Duitse waddenkust juist op-
vallend populair is bij Duitse toeris-
ten. De kustdorpen zijn goed toege-
rust op vakantiegangers en hebben
stranden aan de Waddenzee.

Van Dijk vindt dat ook de kust-
strook zou moeten investeren in
stranden. Dat vergroot de kans dat
toeristen in het gebied blijven han-
gen en niet meteen doorreizen naar
de eilanden. Natuurlijk moet er goed
gekeken worden naar passende loca-
ties voor zandstranden. Van Dijk ziet
Lauwersoog als een geschikte plek.
Het ziet er nu uit als een industrie-
terrein, vindt hij. ,,Toeristen rijden
daar door.’’

Het waddengebied moet zich na-
drukkelijker melden in de strijd om
de kooplustige toerist. Van Dijk
denkt aan Chinezen omdat in China
de welvaart groeit. Het waddenge-
bied is heel anders dan China en
daarom interessant voor Chinese va-
kantiereizigers. De regio moet zich
in China presenteren, contacten leg-
gen met Chinezen in Nederland en
kijken wat hun wensen zijn. ,,In Giet-
hoorn hangen de eerste Chineestali-
ge bordjes al, die heb ik op de wad-
den nog niet gezien’’, aldus Van Dijk.

LAUWERSOOG/DOKKUM Het moet
mogelijk worden per vliegtuig naar
de Waddeneilanden te vliegen. Dat
gebeurt in Duitsland en kan hier
ook.


