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Toelichting bij de indeling 
 

Toeristische aanbodspiramide 

Hierbij wordt gekeken naar de categorie waartoe de voorziening of de activiteit behoort. Daarbij komt het soms voor dat het niet eenduidig is of de voorziening of activiteit tot 

een van de drie onderdelen van de toeristische aanbodspiramide behoort of op het snijvlak van twee onderdelen zit. In die gevallen wordt dat aangegeven door twee onderdelen 

aan te kruisen bij de piramide. Voor de toelichting op de toeristische aanbodspiramide wordt verwezen naar paragraaf 2.1 

 

Locatie / gebied 

Indien voorzieningen op meerdere locaties kunnen worden gerealiseerd en activiteiten op meerdere locaties kunnen plaatsvinden, dan zijn meerdere locaties aangekruist. 

Indien activiteiten door ‘geheel’ Appelscha kunnen of moeten plaatsvinden, dan zijn alle drie de locaties aangekruist (zie paragraaf 3.2 onder ‘waar’). 

 

Wie 

Hiermee wordt aangegeven waar de trekkersrol ligt en/of door wie er moet worden geïnvesteerd. In sommige gevallen kan dat hetzij publiek, hetzij privaat geschieden of ene 

combinatie van beide. In die gevallen is dan ook meer dan een optie aangekruist. Onder publiek wordt de gemeente Ooststellingwerf verstaan, waarbij er qua financiering 

uiteraard een beroep op bijvoorbeeld de provincie Friesland en/of de private sector kan worden gedaan. 

 

Termijn 

Er wordt onderscheid gemaakt naar drie termijnen. In sommige gevallen is er sprake van realisatie binnen meerdere termijnen, hetgeen door meerdere kruisjes wordt 

aangegeven. Onder korte termijn wordt verstaan de realisatie binnen maximaal één jaar na vaststelling van het rapport c.q. de in het rapport beschreven visie. Met middellang 

wordt de termijn van een tot en met drie jaar bedoeld en de lange termijn staat voor de periode vanaf het vierde jaar tot en met het zevende jaar. 
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Appelscha - Actief 

 Onderdeel piramide  Locatie / gebied  Wie  Termijn  

  Must 

see 

Aantrek-

kelijk 

Basis  Boere-

streek 

Hilden-

berg 

Ter-

wisscha 

 Publiek Privaat PPS  Kort Middel-

lang 

Lang 

Voorzieningen (= hardware)                 

Verplaatsen jeu de boules op de Boerestreek   X   X    X    X   

(buiten)sporthotel al dan niet met sportcafé (*)                 X X X X X

Pitch & Putt (aanvulling op golf en midgetgolf)                 X X X X

Activiteiten (= software)                 

Nieuwe sportactiviteiten (Nordic Walking, aquarobics)                 X X X X X X X

Informatie over àlle wandel-, fiets-, mountainbike-, langlauf-, 

paardrijroutes enzovoort bij VVV èn bij SBB (vertrekpunten) 

                X X X X X

De verhalen van Appelscha en omstreken (allerlei activiteiten)                 X X X X X X X

(*) Specifiek ten behoeve van een of meerdere sportieve activiteiten (fietsen, wandelen, paardrijden, mountainbiken en/of nordic walking enzovoort). 
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Appelscha - Avontuurlijk 

 Onderdeel piramide  Locatie / gebied  Wie  Termijn 

  Must 

see 

Aantrek-

kelijk 

Basis  Boere-

streek 

Hilden-

berg 

Ter-

wisscha 

 Publiek Privaat PPS  Kort Middel-

lang 

Lang 

Voorzieningen (= hardware)                 

Klimparcours door bomen                 X X X X X

Speelplaats voor jongere kinderen op de Boerestreek                 X X X X

Letterboxen (*)                  X X X X ? ? X X

Activiteiten (= software)                 

Bouwdagen met en voor kinderen    X   X  X   X ?  X X  

Abracadabra                 X X X X

Vakantiespelweken                 X X X X X X

Roofvogelshow                 X X X X X X

ABC-route van Appelscha   X   X X X  ?  ?  X   

(*) Een moderne speurtocht langs allerlei buizen die in de grond zitten. 
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Appelscha - Aangenaam 

 Onderdeel piramide  Locatie / gebied  Wie  Termijn  

  Must 

see 

Aantrek-

kelijk 

Basis  Boere-

streek 

Hilden-

berg 

Ter-

wisscha 

 Publiek Privaat PPS  Kort Middel-

lang 

Lang 

Voorzieningen (= hardware)                 

Water(attractie) op de Boerestreek   X X  X    X    X X  

Versterken kwaliteit openbare ruimte                 X X X X X X X X

Beelden en sculpturen in de openbare ruimte of beeldentuin                 X X X X X X X X X

Bonte Boerestreek: Meer type voorzieningen (winkels, galerieën en 

ateliers) én meer variatie in horeca-voorzieningen 

                X X X X X X X

Pleisterplaatsen in het buitengebied                 X X X X ? X

Verblijfsaccommodaties/huizen voor grote(re) groepen                 X X ? X X X X X

Klein dierenpark als betaalde attractie   X   X X X   X   X X  

Activiteiten (= software)                 

Vervoer tussen Hildenberg, Boerestreek en Terwisscha (*)                 X X X X X X X X X X

Muziekfestival                 X X X X X X X X X X

Culinair festival                 X X X X X X X

(*) Met verbinding wordt de aanleg van een speciaal vast traject bedoeld (zoals een kabelbaan, een monorail, enzovoort).  

 Met vervoer wordt de activiteit (niet locatiegebonden) bedoeld (zoals een busje, een treintje, een huifkar, enzovoort). Daarbij hoeft wellicht niet eens te worden geïnvesteerd, omdat derden over het vervoermiddel 

 beschikken en het vervoer gedurende bepaalde dagen/perioden wel willen regelen/organiseren, al dan niet tegen betaling. Door het mogelijk gebruik van bijvoorbeeld zonne-energie wordt iets extra’s geboden. 

(**) Dit kan ook een bestaande voorziening zijn (hotel, bungalowpark enzovoort) die daar op inspeelt met een bestaande zaal/ruimte of met een nieuw te realiseren zaal/ruimte. 
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