•
•
•
•

•
•
•
•
•

Versterkingsopgave eerste waterkering
Buitendijks fietsen
Sense of place
Waddentribune
Inrichting Lauwersmeerzijde

•
•
•
•

Versterken beleving Waddenzee en
Lauwersmeer
Science & Experience Centre
Zeehondencentrum
Hotel

•
•
•
•

Bevorderen vismigratie
Rietproef Lauwersmeer (Natura 2000)
Energiebenutting
Onderzoek waterbeheer versus gebiedsfuncties

Versterkingsopgave eerste waterkering
Buitendijks fietsen
Benutten zonne-energie
Bevorderen vismigratie

Educatief project voor de basisscholen
rond het Lauwersmeer

•
•

Versterken beleving kernkwaliteiten
(vogels en duisternis)

Voorlichting en educatie Nationaal
Park Lauwersmeer
Beheer Nationaal Park
Lauwersmeer (Staatsbosbeheer)

Educatief project voor de basisscholen
rond het Lauwersmeer

•
•

•
•
•

Watersport
Sportvisserij

Vaarverbinding Lauwersmeer - Dokkum
Natuurontwikkeling
Bevorderen vismigratie

•
•

Versterken beleving
Gerichte gebiedseducatie (riet en
water)

•
•

Optimaliseren zoetwaterbeheer
Zouttolerante gewassen/rassen

Versterken beleving kernkwaliteiten
(vogels en duisternis)

Legenda
1.

Gebiedsontwikkeling Hoek van de Bant

2.

Cleveringsluizen

3.

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

4.

Duurzame haven Lauwersoog

5.

Duurzame rijke dijk

6.

Theehuis Westpolder

7.

Flessenpost

8.

Nieuwe uitzichtpunten

9.

Sud Ie fase 3

10.

Steiger Esonstad

11.

Sterrenwacht Dark Sky Park 			

•
•

Vaarverbinding Lauwersmeer Noord-West Groningen
Bevorderen vismigratie

Educatief project voor de basisscholen
rond het Lauwersmeer

Lauwersmeer
12.

Activiteitencentrum Lauwersnest

13.

Slenk bij Activiteitencentrum Lauwersnest

14.

Klimaatbestendige landbouw

15.

Vaarcircuit om de Noord

16.

Hunsingosluis/HD Louwesgemaal

17.

Recreatie onsluiting Zoutkamp buitendijks

18.

Uitkijktoren Kollumeroord

19.

Natuurontwikkeling Natura 2000

20.

Functies en zonering voormalig Phanos 		
terrein
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•
•
•

Inrichting Bochtjesplaat
Inrichting Ezumakeeg-West
Beheer en monitoring

•
•
•
•
•

Verplaatsen gemaal
Herstellen historische sluis
Bevorderen vismigratie

Optimaliseren zoetwaterbeheer
Zouttolerante gewassen/rassen

7-9-2018 11:36:38

LAUWERSMEER 2019-2023

SCIENCETAINMENT

De komende jaren zetten we in op een duurzame versterking
van het Lauwersmeergebied. Een gebied met meerdere
functies zoals natuur, landbouw, toerisme, waterbeheer, havenen defensieactiviteiten. Het gebied is niet alleen een Nationaal
Park, maar heeft ook de Europese status van Natura 2000 en
de internationale status van Dark Sky Park. Bovendien ligt het
Lauwersmeergebied direct aan het UNESCO Werelderfgoed
Waddenzee. Bij nieuwe ontwikkelingen zal steeds een goede
balans worden gezocht tussen beschermen en beleven:
ecologie en economie in balans! Het visiedocument Koers voor
het Lauwersmeer (2012) zal richtinggevend blijven.

Deze term betekent dat we wetenschappelijk onderzoek in het
gebied willen koppelen aan gebiedsontwikkeling. De resultaten
van het wetenschappelijk onderzoek ontsluiten we voor het
publiek (educatief) in het nieuwe Werelderfgoedcentrum
en het Activiteitencentrum van Staatsbosbeheer. De
wetenschappelijke wereld reageert inmiddels enthousiast op
ons initiatief. Zo is bijvoorbeeld het Kapteyn Instituut (RUG)
druk bezig met de voorbereidingen voor een sterrenwacht in
het gebied.

Bij de versterking van het Lauwersmeergebied richten we ons
de komende jaren met name op de volgende thema’s:

Er zijn de komende jaren belangrijke opgaven op het gebied
van waterveiligheid rond het Lauwersmeer. Dit betreft zowel
de aanpak van de regionale keringen als van de primaire
zeekering. We zijn in overleg met de waterschappen om
gezamenlijk koppelkansen in beeld te brengen en deze
te laten meeliften bij de uitvoeringswerkzaamheden. Een
aantal voorbeelden: buitendijks fietsen, duurzame energie,
vismigratie, verplaatsen gemaal HD Louwes, onderzoek
Cleveringsluizen in relatie tot gebiedsfuncties Lauwersmeer,
‘zachte’ overgangen tussen Waddenzee en Lauwersmeer.

BELEVING

Toerisme en belevingseconomie rond het Lauwersmeer
krijgen een nieuwe impuls met de komst van het
Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. We richten
ons daarnaast op het versterken van de samenwerking met
ondernemers, versterking van voorlichting & educatie en
ontwikkeling van nieuwe voorzieningen om de gebiedsbeleving
te versterken. Voor wat betreft Marketing & Promotie sluit het
Lauwersmeer aan bij de meerjarige interprovinciale ‘Waddencampagne’.

WATERVEILIGHEID

AMBITIES
DUURZAME ONTWIKKELING
LAUWERSMEER
2e Uitvoeringsperiode
2019 - 2023
Stuurgroep Lauwersmeer

KLIMAATBESTENDIGE LANDBOUW

De landbouwgebieden aan zuid- en oostzijde van het
Nationaal Park en de Marnewaard zullen naar verwachting
in de toekomst in meer of mindere mate te maken krijgen
met de reeks ‘klimaatverandering-zeespiegelstijgingverhoogd verziltingsrisico’. We continueren het overleg
met de landbouwsector (o.a. project Zoet op Zout) met als
gezamenlijke inzet het ontwikkelen van een breed pakket aan
concrete maatregelen.
DUURZAME MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

Dit thema is nieuw t.o.v. het 1e Uitvoeringsprogramma
2014-2018. Onderwerpen als parkeren, openbaar vervoer
en de infrastructuur voor elektrisch rijden en varen komen
bij dit thema aan de orde. We streven daarbij naar optimale
bereikbaarheid en duurzame vervoersvormen.

Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 4 sept.
Eén van de grote overnachtingsaccommodaties aan het Lauwersmeer heeft
jaarlijks 27% Duitse gasten #internationaal
Vogelspotter @vogelspotter ∙ 1 sept.
Het defensieterrein #Marnewaard is
een belangrijk foerageergebied voor de
#GrauweKiekendief
Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 31 aug.
In 2019 is het #50 jaar geleden dat de
Lauwerszee werd afgesloten en het
#Lauwersmeer ontstond #festiviteiten

Lauwersmeerfoto @LMF ∙ 23 aug.
Afgelopen zomer zijn er 25 #marboeien gelegd
in het Lauwersmeer. Hier kunnen (zeil)boten op
open water #ankeren

De natuurwaarden van het Nationaal Park Lauwersmeer
worden versterkt met maatregelen zoals beschreven in het
Beheerplan Natura2000 Lauwersmeer. Te denken valt aan
natuurontwikkeling (Bochtjesplaat, Ezumakeeg-West) en
onderzoeken naar beheermethoden en dynamisch peilbeheer.
De vismigratie tussen de Waddenzee en het zoete ‘binnenland’
wordt bevorderd. Concrete mogelijkheden voor het realiseren
van natuur-inclusieve landbouw in de randzones van het
Nationaal Park willen we met de sector in beeld brengen.

Samen met de ondernemers werken we aan een duurzame
haven. Dit vertaalt zich onder meer naar een zelfvoorzienende
energiehuishouding, fossielvrij varen, innovaties in de
visserijketen en natuurontwikkeling in de haven.

Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 6 sept.
Zondag 15 juli was tot nu toe de drukste
#fietsdag van het jaar. 1.116 Mensen
fietsten die dag langs de Cleveringsluizen
#RondjeLauwersmeer

Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 28 aug.
In 2016 lag het aantal toeristische
overnachtingen in de directe omgeving van
Lauwersoog op 170.000 #slapen

VERSTERKEN NATUUR

DUURZAME HAVEN LAUWERSOOG

Tweets

Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 10 aug.
De kade van de visserijhaven in Lauwersoog is
in 2017 verlengd met 200 meter #visserij

HANDEN AAN DE PLOEG

Er zijn de afgelopen jaren vele projecten in uitvoering gebracht
en gerealiseerd. De gebiedsambitie van het Lauwersmeer is
naar onze inschatting aanzienlijk groter. Uiteenlopende ideeën
en wensen in het gebied worden op dit moment omgezet naar
projectvoorstellen of hebben al een aanloop naar concrete
voorbereiding en uitvoering. De kaart in deze brochure geeft
een eerste beeld van deze initiatieven.
Maar er gebeurt meer! Voor de ondersteuning van kleinere
projecten continueren we de Quick Wins Lauwersmeer en
in samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN stellen we
jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s Voorlichting & Educatie op.
Met deze programma’s bereiken we diverse doelgroepen in
en rond het Lauwersmeer. Ook overwegen we een tweede
fase voor het lopende project Rondje Lauwersmeer, om zo de
beleving van het Lauwersmeer met fysieke maatregelen verder
te versterken.
De Stuurgroep stelt voor de periode 2019-2023 een 2e
Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer op. De positie van de
Stuurgroep zal in de projecten en activiteiten verschillen. Het
zal ‘eigen’ projecten initiëren, maar zal ook projecten van
andere gebiedspartners faciliteren, stimuleren, (co)financieren
en/of afstemmen. De Stuurgroep zal bovendien rekening
houden met allerlei externe ontwikkelingen zoals het landelijk
traject ‘Nationale Parken Nieuwe Stijl’.
Om inhoud te kunnen blijven geven aan de gebiedsambitie
Lauwersmeer in de periode 2019-2023 is het reserveren
van eigen Stuurgroep-middelen (lees: de provincies Fryslân
en Groningen en de gemeenten Noardeast Fryslân en
Het Hogeland) en het beschikbaar stellen van voldoende
menskracht van cruciaal belang. Van even groot belang is
het blijven benutten van externe financiering en van (co)
financiering door gebiedspartners.

STUURGROEP LAUWERSMEER
Dit is een brochure van de Stuurgroep Lauwersmeer. De Stuurgroep bestaat
uit bestuurders van de provincies Fryslân en Groningen en van de gemeenten
Dongeradeel, Kollumerland en De Marne. Ook Staatsbosbeheer is partner in
het overleg.
De Stuurgroep stemt regelmatig af met de twee waterschappen en in de
Klankbordgroep Lauwersmeer worden de gebiedsontwikkelingen met
uiteenlopende gebiedspartners besproken.

Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 10 aug.
De vaarverbinding tussen #Dokkum en
Lauwersmeer is enorm verbeterd met het
project #Sudie #verbinden
Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 7 aug.
Nationaal Park Lauwersmeer hoort thuis in
het rijtje van wereldwijd ruim 40 parken zoals
Death Valley, Grand Canyon, Galloway:
#DarkSkyPark

In deze ‘gezamenlijkheid’ heeft de Stuurgroep de afgelopen vier jaar het
Lauwersmeer versterkt. Zo is de N361 in Lauwersoog gereconstrueerd, is
Dokkum via de Sud Ie voor vaarrecreatie verbonden met het Lauwersmeer,
is de Bochtjesplaat ingericht voor natuurontwikkeling, zijn de recreatieve
verbindingen rond Lauwersoog verbeterd en investeren we met het Rondje
Lauwersmeer in de belevingswaarde van het gebied. Dit is slechts een
greep uit de projecten die in de periode 2014-2018 op de rails zijn gezet. Het
Lauwersmeergebied is in beweging, borrelt en bruist! Dit enthousiasme wordt
ook door ondernemers gedeeld. Voor de cursus Gastheerschap Nationaal Park
Lauwersmeer hebben zich bijvoorbeeld al 50 ondernemers aangemeld.
De Stuurgroep heeft de ambitie om ook de komende jaren partij te zijn
in de gebiedsprocessen van het Lauwersmeer. Hiervoor wordt een 2e
Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2019-2023 opgesteld, waarvan u hier
de eerste contouren terug vindt. Een breed gedragen Uitvoeringsprogramma
wordt naar verwachting medio 2019 vastgesteld.
De Stuurgroep geeft met deze brochure het ‘ambitie-stokje’ door aan een in
2019 te formeren ‘nieuwe’ Stuurgroep Lauwersmeer.

Werelderfgoedcentrum @WEC ∙ 5 aug.
Het nieuwe #werelderfgoedcentrum
Lauwersoog zet in op minimaal 150.000
bezoekers per jaar
Actief Lauwersmeer @SL ∙ 3 aug.
Het Lauwersmeer is ook sportief te beleven
middels een nieuwe #mountainbikeroute,
een landelijke fietstoertocht, een
midzomernachtwandeling, een SwimChallenge
en een halve en hele #LauwersmeerMarathon
Duurzaam Lauwersmeer @DL ∙ 3 aug.
Meer informatie is te vinden op de nieuwe
website www.np-lauwersmeer.nl #informeren
Deze brochure is een uitgave van Stuurgroep Lauwersmeer 07-09-18
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