
(de; v; meervoud: expedities) van het Latijnse expeditio;

"onderneming, veldtocht". Een (wetenschappelijke) ontdekkings- of

onderzoeksreis die vaak naar vreemde en afgelegen gebieden gaat. 

 

ex·pe·di·tie 



expeditie

Vreemd en afgelegen zijn woorden die we in Friesland vaak horen van de rest van

Nederland. Maar in de reisverslagen van degenen die de tocht al eens gemaakt

hebben, zien we woorden als open, gastvrij, eerlijk en avontuurlijk als omschrijving

van dit oord. Je mag de Friezen best een beetje vreemd vinden. En dat Friesland

afgelegen is, is in deze tijd zo gek nog niet. Maar dat het onbekend is, daar gaan we

wat aan doen. Lees dus snel verder en maak kennis met it Fryske lân.

 



wildlife spotten 

oesters plukken 

skûtsjesilen 



wist je dat?

wist je dat?

Friesland dichterbij is dan de

meeste mensen denken? De reis

ernaartoe voelt misschien langer

omdat je richting het onbekende

reist. Maar dat is juist wat je het

gevoel van ‘echt even weg zijn’

geeft. In de praktijk valt de tocht

best mee. Je kan er al binnen

anderhalf uur zijn. Files kennen

we niet zo goed in Friesland en

parkeren doe je dichtbij waar je

zijn moet en is meestal gratis. In

elk geval veel goedkoper dan

Amsterdam.

Het werkgeluk in 2020 fors is

gedaald? Steeds meer mensen

missen de sociale interactie en

voelen zich geïsoleerd. De

initiatieven om gezellig online bij

elkaar te zijn verwateren, we

zitten immers al de hele dag in

online meetings en zijn

schermmoe. Meer dan ooit is

bewegen een belangrijk

onderdeel van je werkgeluk. Bij

voorkeur buiten en als het kan

met een collega. Buiten + samen

+ beweging = Friesland. Daar vind

je je geluk terug.



wist je dat?

Friesland voor 50% uit water bestaat, 4 Nationale

Parken heeft en talloze natuurgebieden en

beschermd landschap kent? Oh en dan zijn er nog

de 11 steden natuurlijk, waarvan een aantal kleiner

zijn dan een dorp. Dat betekent dat we de ruimte

hebben; voor de natuur, voor elkaar en voor de

cultuurliefhebber. In 2018 vierden zowel Friesland als

Leeuwarden de benoeming Culturele Hoofdstad van

Europa en daar doen we in 2022 nog een schepje

bovenop.

En jij dacht dat een nuchtere Fries niet kon

opscheppen?

Hebben we je al overtuigd dat een expeditie naar het Noorden zo gek nog niet is? Dan

geven we je graag 5 voorbeelden van wat je hier kan komen doen. Want er is meer dan

koeknuffelen, slootjespringen en berenburg proeven. 

 



Meer?

Vaar dan door naar de eilanden, slaap aan boord of op het eiland zelf.

Knoop er een tweede expeditie aanvast. 

Voor landrotten die liever aan wal gaan proef je de zeelucht letterlijk met

een rondleiding en bierproeverij bij Brouwdok Harlingen. 

Zodra je op de boot stapt, laat je de snelheid van het vaste land achter je om in de

wereld van de Waddeneilanden te stappen. Nergens anders vind je zulke grote

gebieden die droogvallen bij eb en onderdompelen bij vloed. Dit UNESCO

Werelderfgoed is nooit hetzelfde, want met iedere maan verandert het landschap.

voorbeeLD/1 DROOGVALLEN OP DE WADDENZEE

Droogvallen moet je meemaken. We hebben geprobeerd de ervaring in een

video weer te geven. Klik op play en ga mee naar de Waddenzee.

https://www.youtube.com/watch?v=WKgEO7_KzTo
https://www.youtube.com/watch?v=WKgEO7_KzTo


Meer?

De Laape is een parel in het Friese landschap. Vergader in de kas of

vanaf de zomer in de boerderij en overnacht in luxe privé kamers.

Ga eens suppen, want hoe leuk het ook is om te doen in een stad, het

is geweldig in een natuurgebied langs groene wuivende rietkragen.

Varen en zwerven zijn synoniem aan elkaar in Friesland. In Friesland zijn we maar

wat grutsk op ons water. Onze nationale sport is niet voor niets skûtsjesilen. Deze

waterrijke omgeving leent zich perfect voor bedrijfsuitjes waar plezier, teamwork

en communicatie centraal staan. Beman samen het traditioneel Friese zeilschip of

zoek de ontspanning op en ga elektrisch varen in het stille maar vogelrijke

Nationaal Park de Alde Feanen.

VOORBEELD/2 WATERSPORT IN FRIESLAND

Wij gingen op pad om de unieke ervaring van het zeilen op een skûtsje

vast te leggen op beeld. Ga mee en klik op play.

https://www.youtube.com/watch?v=uHKsF8wMoyQ


Meer?

Zet koers naar Schiermonnikoog, één van de vijf Waddeneilanden, voor een

fietstocht of wandeling.

Cross over de Waddenzee met een rib of reddingsboot van Beleef

Lauwersmeer en voel hoe wind en water je hoofd leeg maken.

VOORBEELD/3 BEZOEK EEN DARK SKY PARK

Een Dark Sky Park is een natuurgebied waar zo weinig lichtvervuiling is dat je bij

goed weer de nevel van de Melkweg spot. We hebben er maar twee van in ons land

en beide vind je in Friesland. Tijdens een schemertocht wadlopen op de

Engelmansplaat zie je de zon opkomen of ondergaan. Of ga met een boswachter

op pad door Dark Sky Park Lauwersmeer die je alles vertelt over de sterrenhemel.

Kun je vertrouwen op je zintuigen die het overnemen in het donker? Je nachtrust

vind je door te overnachten bij Natuurlijk Kollumeroord.

Klik op play en dompel je onder in de donkerte van Dark Sky Park

Lauwersmeer.

https://www.youtube.com/watch?v=G6_TmBbYncI


Meer?

Een nachtje slapen kan bij groepsaccommodatie Fries & Fruitig of bij

duurzame Watersportcamping Heeg.

Bij Omke Jan serveren ze een fantastisch diner met streekproducten.

Breng ook eens een bezoek aan het 150 jaar oude familiebedrijf Weduwe

Joustra en proef een heerlijk Beerenburgje in de destilleerderij.

VOORBEELD/4 PALINGROKEN EN STREEKPRODUCTEN

Freerk Visserman (ja, dat is echt zijn achternaam) is één van de veertien laatste

beroepsbinnenvissers van Friesland en kan paling vangen en roken als geen ander.

De netten zijn uitgezet in het IJsselmeer bij Heeg, van oudsher hét palingdorp. Hier

kan je letterlijk het net ophalen. De gerookte paling proef je natuurlijk ook even.

Zien hoe het vangen van vis er op de Waddenzee aan toe gaat? Klik op 

play en vaar eventjes online mee.

https://www.youtube.com/watch?v=P8Ueb3zIi6Q


Meer?

Huur een fatbike en doe een toffe route over het strand. Letterlijk

en figuurlijk adembenemend.

Boek eens een huifkar om een tour over het eiland te maken,

lekker langzaam kan heel verfrissend zijn.

Zand in de rand van je broekspijp, zon op je wangen. Duingras om je heen en

vliegeraars op het strand. Kom naar de Waddeneilanden en ontdek een plek

waar de natuur het tempo bepaalt. Deze unieke omgeving leent zich

uitstekend voor originele teambuilding en inspirerende heisessies.

Combineer sportieve strandactiviteiten zoals blowkarten en powerkiten met

andere belevingen in de natuur. Ga bijvoorbeeld op pad met Flang. Hij

neemt jullie mee het wad op om in de eetbare wereld van de Waddenzee te

duiken. Je plukt zelf oesters en proeft ze on the spot.

VOORBEELD/5 ACTIEF OP EEN EILAND

Bij brouwerij Vlieland Fortuna maken ze van water bier. Klik op play en

we nemen je mee naar de meest duurzame brouwerij van Nederland.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkFIGRh_B1c


Als toetje hebben we nog twee mini-expedities voor je. De petit fours voor bij de
koffie om het zo maar te zeggen. Het toefje slagroom op de appeltaart of het
kaasplankje na de maaltijd.

Op zoek naar iets unieks? In
september vindt er op de
waddendijk een event plaats dat
zich niet snel zal herhalen. De
Wadopera Peter Grimes heeft als
decor het UNESCO Werelderfgoed
de Waddenzee. Vooraf dineren
met streekproducten maakt het
compleet. Blijf slapen in de
Poutsma Staete waar je net over
de dijk kan kijken naar de
schitterende luchten. 

CULTUURSNUIVEN PUR SANG

tussendoortje



Het weidse landschap van Friesland is perfect voor een 'congrestival'. Een mini
of maxi bedrijfsfestival met foodtrucks en muziek organiseren kan hier op
verschillende locaties. Bijvoorbeeld bij it Flinkeboskje in Hemelum, Lokaal 55 in
Sneek of Annage in Eernewoude. Groot uitpakken? Ga dan naar Landal
Esonstad. Dit park is gebouwd in Oudfriese stijl en kan je volledig afhuren voor
jouw besloten event. Als je écht privé wilt, boek je een eigen eiland midden in
Nationaal Park de Alde Feanen bij De Sayter.

ZIN IN EEN KLEIN FEESTJE?

Wij zoomen in op It Flinkeboskje. Klik op play en gastvrouw Rixt
neemt je mee langs alle mogelijkheden.

https://www.youtube.com/watch?v=DJK8Fxwycrw


LOCATIES/ 12 PLACES TO MEET

Waar gaat jouw expeditie naar toe? Twaalf Friese pareltjes die spot on zijn voor
teambuilding, zakelijke bijeenkomsten en heisessies wachten op je om ontdekt te
worden.

WEIDUMERHOUT 
Hotel-cubes met een uitzicht van heb
ik jou daar. Vergader en slaap midden
in de weilanden, omringd met niks
anders dan gras, met ergens in de verre
verte de contouren van de stad
Leeuwarden. 

POST-PLAZA HOTEL & GRAND CAFÉ
Vroeger het Postkantoor en
Bankgebouw van Leeuwarden, nu een
uitstekende locatie voor jouw meeting
of event. Het postthema zie je met een
knipoog terug in heel veel details. Van
kamernummer tot menukaart, van
toilet tot kamersleutel. 

POUTSMA STAETE 
Alleen op de wereld. Zo voel je je
wanneer je bij de Poutsma Staete bent.
Hier zie je niemand, op wat vogels na.
Hier hoor je niks, behalve de geluiden
van de Waddenzee. Je kunt de gehele
Staete exclusief voor jouw groep
afhuren. 

BROUWERIJ DOCKUM 
Ga even weg uit de standaard
kantoorsetting en houd je vergadering
in deze sfeervolle brouwerij. Na afloop
proef je natuurlijk de lekkerste biertjes. 



LANDGOED LAUSWOLT 
Op zoek naar ultieme luxe voor jouw
volgende meeting of event? Dat ben je
bij dit enige vijf-sterren hotel van
Noord-Nederland aan het juiste adres.
Eten doe je hier ook voortreffelijk, want
het restaurant is bekroond met een
Michelin ster.   

LOKAAL 55 
Een industriële locatie gelegen aan de
Houkesloot in Sneek waar je kunt
trainen en vergaderen. Uit te breiden
met allerlei leuke extra’s, zoals een
wijnproeverij in het proeflokaal of een
kookworkshop in de kookstudio.    

THIALF 
Deze wereldberoemde ijsbaan is er niet
alleen voor topsporters, maar ook voor
jouw zakelijke evenement. Kies
bijvoorbeeld voor een vergadering mét
schaatsclinic en een heerlijk
stamppotbuffet toe. Ook een
uitstekende locatie voor een
grootschalig congres.     

ANNAGE 
Deze energie neutrale vergader- en
evenementenlocatie ligt verscholen in
het Nationaal Park de Alde Feanen.
Combineer je vergadering met een
potje skûtsjesilen. Ruimte genoeg want
het Nationaal Park bestaat uit zo’n 425
hectare oppervlaktewater.  



WESTCORD HOTELS 
Als je naar de eilanden gaat, dan kun je
bijna niet om WestCord heen. Deze
hotels bieden tal van mogelijkheden als
uitvalsbasis voor zakelijke groepen. 

IT FLINKEBOSKJE 
Een vergadering of event met een
weids uitzicht over de landerijen. Ze
serveren een heerlijke boerenlunch of
biologisch diner én je kunt je meeting
of event uitbreiden met een activiteit
of overnachting. 

DE LAAPE 
Vergader in de kas en verken het ruime
buitenterrein waar je allerlei
voorzieningen vindt voor interactie met
elkaar en de natuur. Blijf je slapen? Dat
kan in één van de achttien privé
kamers die aan de kas grenzen. 

POLLEPLEATS 
Vergaderen en heien in het Friese
Meren gebied. Dat kan uitstekend bij
deze duurzame en exclusieve locatie.
Breid je sessie uit met een vaartocht in
één van de elektrische bootjes of ga
fierljeppen. 



yvonne@merkfryslan.nl

+31 (0)6 57305345

Yvonne Hulleman


