
lauwersmeer
op koers!

uitvoeringsprogramma 2013 – 2018
Fase 1 – 2014/2015

Januari 2014





in opdracht van:
De stuurgroep lauwersmeer

provincie groningen
provincie Fryslân
gemeente De marne
gemeente Dongeradeel
gemeente kollumerland c.a.

lauwersmeer
op koers!

Lauwersmeer op koers! 3



4  Fase 1 - 2014/ 2015



inHouD

1 gezamenlijke opgave lauwersmeer 11

2 ambities voor het lauwersmeer 13
2.1 Inleiding 13
2.2 Koers voor het Lauwersmeer, een integrale visie 13
2.3 Zes deelgebieden 15
2.4 Uitvoeringsprogramma 15

3 De koepels 17
3.1 Inleiding 17
3.2 Natuur 17
3.3 Land- en vaarrecreatie 18
3.3.1 Vaarrecreatie 19
3.3.2 Landrecreatie 19
3.4 PR, marketing, voorlichting en educatie 20

4 ontwikkelgebieden 21
4.1 Inleiding 21
4.2 Lauwersoog 21
4.3 Zoutkamp 23
4.4 Nieuw Kruisland / Kollumeroord 23
4.5 Dokkumer Nieuwe Zijlen 25
4.6 Oostmahorn – Anjum - Ezumazijl 26
4.7 Hoek van Bant 27

5 uitvoering fase 1 - 2014/2015 29
5.1 Inleiding 29
5.2 Rondje Lauwersmeer 29
5.3 Quick Wins 32
5.4 Dark Sky Park 33
5.5 Nationaal Park Lauwersmeer 35
5.5.1 Vogeluniversiteit 35
5.5.2 Wind in Beweging 36
5.6 Ontwikkeling marketingstrategie Lauwersmeer 37

6 volgprojecten 41

7 organisatie 43
7.1 Inleiding 43
7.2 Organisatiestructuur 43
7.3 Werkbudget (inclusief financiering Quick wins) 45

8 uitvoeringsprogramma fase 1 - 2014/2015 47

9 planning 51

Lauwersmeer op koers! 5



6  Fase 1 - 2014/ 2015



voorwoord

Geachte lezer,

Het is mij een genoegen om u namens de leden van de Stuurgroep Lauwersmeer dit Uitvoeringspro-
gramma ‘Lauwersmeer op Koers’ te presenteren. Dit Uitvoeringsprogramma kwam tot stand door nau-
we samenwerking tussen de vijf overheden rondom het Lauwersmeer (gemeente de Marne, gemeente 
Kollumerland c.a., gemeente Dongeradeel en de Provincies Fryslân en Groningen).

een aantrekkelijker gebied
De titel geeft al aan dat we aan de slag willen. Om het prachtige Lauwersmeergebied nog toeganke-
lijker en aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen, staat ons nog veel te doen. In dit Uit-
voeringsprogramma leest u welke uitvoeringsprojecten we willen starten om die aantrekkelijkheid te 
verhogen. Bij die uitvoering zullen we zorgvuldig omgaan met de andere belangen die er spelen in het 
Lauwersmeergebied. Zo houden we uiteraard rekening met de prachtige natuur van het gebied maar 
ook met de belangen van de bewoners, ondernemers, recreanten en toeristen in en om het gebied. In 
het Uitvoeringsprogramma kunt u ook kennis nemen van de vele projectinitiatieven die al door anderen 
zijn gestart. In het Uitvoeringsprogramma en volgende actualisaties, trachten we een rode draad door 
die vele initiatieven te rijgen. Het programma bevat dus projecten die we zelf als Stuurgroep willen 
gaan starten en projecten van derden die soms al gestart zijn. We zien bij de uitvoering van dit Uitvoe-
ringsprogramma dan ook een grote uitdaging in het goed en in harmonie afwegen van die (soms tegen-
strijdige) belangen.

andere manier van samenwerken
In het Uitvoeringsprogramma leest u dat we in de samenwerking tussen partijen een andere organisatie 
en werkwijze gaan volgen dan voorheen. Die aanpassing was ondermeer nodig omdat de Rijksoverheid 
zich, als ‘hoeder’ van Nationale parken, heeft teruggetrokken. Als gevolg hiervan zijn het Overleg Or-
gaan Nationaal park Lauwersmeer en de Permanente Beheercommissie opgeheven. De daarin deelne-
mende partijen maken nu deel uit van de Klankbordgroep Platform Lauwersmeer.

Dynamiek van de streek
Meer dan voorheen zullen we bij de uitvoering van de projecten ‘de streek’ betrekken. We zijn ons er 
van bewust dat dat een grote inspanning vergt. Vooral omdat het niet voor de eerste keer is dat een 
dergelijk beroep op de streek wordt gedaan. Samenwerking is belangrijk, sterker nog, de dynamiek van 
de streek is onmisbaar en een randvoorwaarde voor de realisatie van dit Uitvoeringsprogramma.
Met het prachtige en inspirerende Lauwersmeergebied in gedachten, spreek ik namens de Stuurgroep 
de wens uit om samen met de mensen uit het gebied dit Uitvoeringsprogramma tot een succes te bren-
gen.

Voorzitter Stuurgroep Lauwersmeer
Gedeputeerde Johannes Kramer.
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samenvatting
De ambities voor het Lauwersmeer zijn verwoord in de ‘Koers voor het Lauwersmeer’. Dit uitvoeringspro-
gramma sluit hier op aan. Hiermee vertaalt de Stuurgroep haar ambities naar meer concrete projecten. In 
het uitvoeringsprogramma maken we onderscheid tussen ontwikkelopgaven in de zes deelgebieden en 
projecten met een gemeentelijk en/of provinciaal overstijgend karakter, de zogenaamde ‘koepelprojec-
ten’. De ontwikkelopgave in het deelgebied Lauwersoog is al concreet vertaald in diverse projecten. Voor 
de andere deelgebieden geldt dit in mindere mate of nog helemaal niet. Er zijn drie koepels gedefinieerd. 
Het betreft drie thema’s met een gemeente- en/of provinciegrensoverstijgend belang: 
• Natuur
• Land- en vaarrecreatie
• PR, marketing, voorlichting en educatie

natuur
Natuur is een belangrijke, zo niet dé belangrijkste pijler van het Lauwersmeergebied. De natuur is het 
fundament van het gebied en geeft het gebied haar unieke karakter. Voor de koepel ‘Natuur’ is het nog 
te vroeg voor concrete projectuitwerkingen. Voor dit thema geldt dat het in dit stadium van belang is dat 
er goede procesafspraken worden gemaakt tussen de vele belangenpartijen in het gebied. Wel wordt er 
momenteel een aantal studies uitgevoerd naar subthema’s, die onder de koepel natuur vallen:
• Vispassages (in het kader van ‘Ruim baan voor vissen’)
• Zeeforel terug in het Lauwersmeer
• Herontwikkeling bochtjesplaat

De Stuurgroep volgt deze projecten met meer dan gemiddelde interesse en levert daar waar mogelijk 
graag een bijdrage aan. Bij deze projecten zijn echter organisaties van buiten de Stuurgroep (mede) pro-
jectverantwoordelijk.  Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken, worden mogelijk maatregelen 
uitgewerkt die we vervolgens aan een nieuwe fase van het uitvoeringsprogramma kunnen toevoegen.

land- en vaarrecreatie
Binnen het thema  vaarrecreatie hebben de projecten Súd Ie en Vaarcircuit om de Noord onderhand hun 
eigen weg gevonden. Om die reden zijn deze projecten niet opgenomen in dit uitvoeringsprogramma.  
Wat betreft de landrecreatie is in dit uitvoeringsprogramma het ‘Rondje Lauwersmeer’ opgenomen. Dit 
koepelproject bestaat uit een groot aantal deelprojecten die de beleving van het Lauwersmeer versterken 
en de verbinding tussen de toeristische parels verbetert.

pr, marketing, voorlichting en educatie
Het belang van goede PR, marketing, voorlichting en educatie van het Lauwersmeer is bekend. Het is ech-
ter nog niet bekend hoe dit voor het Lauwersmeergebied organisatorisch wordt ingericht. De Stuurgroep 
zet zich in 2014 in om samen met betrokken partijen afspraken te maken die leiden tot een gezamenlijke 
PR en marketingstrategie en vergroting van de kennis over het gebied.
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samenvatting

uitvoering fase 1 - 2014 / 2015
Het uitvoeringsprogramma kent een doorlooptijd tot 2018. We kiezen er voor om het uitvoeringspro-
gramma te faseren. Dit houdt in dat we in de eerste fase (2014/2015) projecten willen realiseren waarvoor 
voldoende draagvlak is en de financiering (grotendeels) in beeld is. Overige projecten en ambities kun-
nen mogelijk in fase 2 of later worden uitgevoerd. In de eerste fase van het uitvoeringsprogramma zijn de 
volgende projecten opgenomen: 
• Rondje Lauwersmeer   (fase 1; onder voorbehoud van financiering start in 2014)
• Quick Wins  (startjaar 2014)
• Dark Sky Park  (start tweede helft 2014)
• Nationaal Park Lauwersmeer 
 - Vogeluniversiteit  (startjaar 2014)
 - Wind in Beweging  (startjaar 2014)
• Ontwikkeling marketingstrategie 
 Lauwersmeer  (fase 1: startjaar 2014)

Deze projecten gaan in 2014, in opdracht van de Stuurgroep, starten. Dit kan zowel de voorbereidingsfase 
als de uitvoering van een project betreffen. We streven er naar om aan het einde van fase 1 zicht te heb-
ben op welke projecten in fase 2 (2016/2017) worden opgepakt.

organisatie
In dit uitvoeringsprogramma is tevens de nieuwe organisatiestructuur opgenomen. Naast de Stuurgroep 
(verantwoordelijk voor aansturing) wordt het Platform Lauwersmeer ingericht als klankbordgroep. Het 
ambtelijke programmateam  heeft een voorbereidende, coördinerende en organiserende rol en stuurt de 
diverse projectorganisaties aan. 

Lauwersmeer op koers! 9
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1 gezamenlijke opgave 
lauwersmeer

Het Lauwersmeer is een uniek gebied! In vroegere tijden stroomde zoet en zout water in elkaar over in 
de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere 
zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs! De natuur in het gebied 
rond Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park. De relatie met de 
Waddenzee, het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa, is sterk. Dit geldt zowel voor 
vogels (overtijen van watervogels bij hoogwater) als voor vis (Lauwersmeer als paaigebied). De relatie 
geldt niet alleen voor de natuur, maar ook voor economie en toerisme.

Voor het waddengebied, en ook voor het Lauwersmeergebied, geldt de opgave om economie en na-
tuur met elkaar in evenwicht te brengen en te houden. Ontwikkeling van toerisme en economie, zon-
der de bijzondere natuurwaarden aan te tasten, is de belangrijkste uitdaging voor beleidsbepalers en 
ondernemers in het gebied.

Het Lauwersmeergebied is ook sterk verbonden aan de aangrenzende regio’s Noordoost Fryslân en 
Noord Groningen, op het gebied van economie en toerisme. Deze gebieden worden op toeristisch 
gebied gekenmerkt door kleinschaligheid en fijnproeverij. Voor beide regio’s geldt dat hard gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van de regio. Hierbij spelen uitdagende opgaven zoals demografie en eco-
nomie een belangrijke rol.

Het Lauwersmeer is volop in ontwikkeling. Zowel in fysieke als in organisatorische zin. De Rijksoverheid 
trekt zich terug uit haar vroegere rol als ‘hoeder’ van de Nationale Parken. Dat betekent, dat er op zoek 
gegaan moet worden naar een nieuwe organisatievorm om het prachtige natuurgebied Nationaal Park 
Lauwersmeer ook voor de toekomst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de merknaam Natio-
naal Park wordt behouden.

Samenwerking tussen de beleidsbepalers en ondernemers is van groot belang voor het slagen van de 
opgave om natuur en economie in harmonie te ontwikkelen. En met een veelheid aan stakeholders 
rondom het Lauwersmeer (twee provincies, drie gemeenten, twee waterschappen, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, etc.) is dat een grote uitdaging. Na de gezamenlijke visie ‘Koers voor het Lauwersmeer’ 
hebben we gezamenlijk gewerkt aan het concretiseren van de ambities, met als resultaat dit gezamen-
lijke uitvoeringsprogramma.

Lauwersmeer op koers! 11
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2 ambities voor het    
lauwersmeer

2.1 inleiding
Het Lauwersmeer is een enorm dynamisch gebied. Een gebied dat huisvesting biedt aan een uitgebreid 
palet aan functies, zoals natuur, water, visserij en toerisme & recreatie. De uitdaging ligt voor ons om de 
onderlinge samenhang tussen deze functies te versterken. Dit is ook nodig om de ambitie, die voor het 
Lauwersmeer is geformuleerd, waar te maken. 

In de integrale visie ‘Koers voor het Lauwersmeer’ is deze ambitie verwoord en verder uitgewerkt. Dit 
uitvoeringsprogramma sluit hier rechtstreeks op aan. De projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn 
opgenomen sluiten aan bij de ontwikkelingsrichtingen die in de visie zijn geformuleerd en dragen bij 
aan het verwezenlijken van de omschreven ambities voor het Lauwersmeergebied.

2.2 koers voor het lauwersmeer, een integrale visie
Het Lauwersmeergebied heeft verschillende ruimtevragers die elk hun eigen ruimte innemen en daar-
mee het gebied inkleuren:

• Natuur en rust (groen)
• Recreatie en economie (rood)
• Water en beheer (blauw)

Deze ruimtevragers zijn ontstaan uit de kernkwaliteiten van het gebied. Als we op basis van deze 
kernkwaliteiten inzoomen op het gebied, dan ontstaan er vier zones. Elke zone heeft een eigen palet 
aan kleuren en daarmee een eigen identiteit.

Het Lauwersmeergebied wil zich in de toekomst positioneren als internationale toplocatie 

op het gebied van natuurontwikkeling, watermanagement en toerisme en een regionaal 

vliegwiel zijn voor de visserij.
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Naast de hoofdambitie zijn voor het Lauwersmeergebied de volgende ambities geformuleerd:
• De natuur in de randzones wordt aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt.
• De recreatieve plus bevindt zich met name in de aangewezen concentratiegebieden en het zuidelijke  
 recreatief-cultuurhistorisch netwerk.
• Er worden nieuwe slechtweervoorzieningen gecreëerd.
• De netwerken voor auto, fiets, wandelaars en vaarroutes worden geoptimaliseerd.
• De belangrijkste entrees over land krijgen een zelfde heldere uitstraling.
• De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
• Naast recreatie en toerisme blijven landbouw en visserij stuwende sectoren voor het Lauwersmeer 
 gebied. Tevens ziet men kansen voor het vergroten van de duurzaamheid in de brede zin van het  
 woord.
• Het Lauwersmeergebied blijft een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te leven.

De koers voor het Lauwersmeer en dit bijbehorend uitvoeringsprogramma staan niet op zichzelf. De 
koers is verankerd in het regionale beleid. In Fryslân zijn dat de diverse beleidsnota’s, het Friese Me-
renproject Uitvoeringsprogramma 2011-2015 en het projectenprogramma ANNO (Agenda Netwerk 
NoordOost). In Groningen is het Lauwersmeer als één van de ontwikkelopgaven opgenomen in het 
Provinciaal Ontwikkelingsplan.
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2.3 Zes deelgebieden
Binnen het Lauwersmeergebied zijn vijf concentratiegebieden en één aandachtsgebied (nr. 6: Hoek van 
Bant) aangewezen. Deze zes deelgebieden hebben elk hun eigen ambities en ontwikkelopgaven. In dit 
uitvoeringsprogramma zijn, naast een aantal koepelprojecten, de projecten onderverdeeld naar deze 
zes deelgebieden.

1. Dokkumer Nieuwe Zijlen
2. Oostmahorn - Anjum - Ezumazijl
3. Lauwersoog
4. Zoutkamp
5. Nieuw Kruisland
6. Hoek van Bant

2.4 uitvoeringsprogramma
Dit uitvoeringsprogramma is een vervolg op het vastgestelde visiedocument ‘Koers voor het Lau-
wersmeer’. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de toekomstige projecten die invulling geven 
aan de ambities zoals deze in de visie zijn beschreven. Hierbij maken we onderscheid in projecten die 
specifiek invulling geven aan de ontwikkelopgaven van de deelgebieden (zie voorgaande paragraaf) en 
de projecten met een gemeentelijk en/of provinciaal overstijgend karakter, de zogenaamde ‘koepelpro-
jecten’.

De status van alle projecten en ambities is niet overal gelijk. In het deelgebied Lauwersoog (3) zijn de 
ambities inmiddels vertaald naar concrete projecten. Verschillende deelprojecten in Lauwersoog zijn 
inmiddels al begonnen. In enkele andere deelgebieden zijn de ambities nog niet vertaald naar concrete 
projecten met een bijbehorende projectorganisatie en projectfinanciering. In de volgende hoofdstuk-
ken gaan we in op de koepelindeling, de ambities voor de ontwikkelgebieden, de uitvoeringsprojecten 
(2013/2014), de volgprojecten, en de organisatiestructuur. In het laatste hoofdstuk vatten we de projec-
ten samen in een tabel.

6 deelgebieden
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3 De koepels

3.1 inleiding
We hebben drie koepels gedefinieerd. Het betreft drie thema’s met een gemeente- en/of provin-
ciegrensoverstijgend belang. Daarmee vallen ze niet onder de aansturing van één gemeente of pro-
vincie. De aansturing, afstemming en besluitvorming rondom deze koepelprojecten vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Lauwersmeer. De koepelindeling betreft:

• Natuur
• Land- en vaarrecreatie
• PR, marketing, voorlichting en educatie

In dit hoofdstuk werken we deze drie koepels verder uit. Er bestaat grote samenhang tussen de ge-
starte of nog te starten projecten van de 3 koepels. Ter wille van de samenhang en afstemming, zijn 
deze projecten opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. De Stuurgroep ziet nauwlettend toe op de 
samenhang en afstemming tussen deze projecten. Een aantal nog te starten projecten die rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep vallen en waarvoor de Stuurgroep in het kader van 
dit uitvoeringsprogramma opdrachtgever is, worden in hoofdstuk 5 nader beschreven. Projecten bin-
nen de diverse koepels waarvoor de Stuurgroep geen rechtstreekse opdrachtgever is maar die wel 
van groot belang zijn voor de samenhang en de onderlinge afstemming worden in dit hoofdstuk 3 kort 
beschreven. Een aantal van die projecten is reeds in voorbereiding, het betreft hier vooral projecten in 
de koepel land- en vaarrecreatie.

3.2 natuur
Natuur is een belangrijke, zo niet dé belangrijkste pijler van het Lauwersmeergebied. De natuur is het 
fundament van het gebied en geeft het gebied haar unieke karakter. De flora en fauna is voor veel 
mensen een belangrijke reden om het Lauwersmeer te bezoeken en er te gaan wonen, te gaan werken 
of te gaan recreëren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat natuur als een koepel is aangemerkt in de visie 
Koers voor het Lauwersmeer. 

Rondom de natuur in het Lauwersmeer zijn veel partijen betrokken, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswa-
terstaat en de waterschappen. Er spelen dan ook vele belangen ten aanzien van de inrichting en het 
beheer van de natuur. Een belangrijke ontwikkeling is het, in opdracht van het Ministerie van E,L & I 
opgestelde, beheerplan. De uitvoering van dit beheerplan zal ongetwijfeld van grote invloed zijn op de 
realisatie van de in dit uitvoeringsprogramma geprogrammeerde projecten. Bij projectontwikkeling in 
de koepel ‘natuur’ is vooralsnog ook de relatie tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee van groot 
belang. In het ontwikkelen van projecten in dit uitvoeringsplan is er voor gekozen om af te stemmen op 
het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. In dit verband worden ondermeer de kansen verkend voor 
versterking van de natuurwaarden langs de rand van de Waddenzee (verbeteren vispassages , zeeforel 
e.d.).
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Voor de koepel ‘Natuur’ is het nog te vroeg voor concrete projectuitwerkingen. Voor dit thema geldt 
dat het in dit stadium van belang is dat er goede procesafspraken worden gemaakt tussen de vele be-
langenpartijen in het gebied. Primair ligt de focus op een goede onderlinge afstemming van plannen en 
processen tussen de belangenpartijen in het Lauwersmeergebied. 

Er wordt momenteel een aantal studies uitgevoerd naar subthema’s, die onder de koepel natuur vallen:
• Vispassages(in het kader van ‘Ruim baan voor vissen’)
• Zeeforel terug in het Lauwersmeer (start eerste fase 2014)
• Herontwikkeling bochtjesplaat

Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken, worden mogelijk maatregelen uitgewerkt die we 
vervolgens aan een nieuwe fase van het uitvoeringsprogramma kunnen toevoegen. Meer hierover in 
hoofdstuk 6.

3.3 land- en vaarrecreatie
In en rondom het Lauwersmeer spelen veel initiatieven en projectideeën om de land- en vaarrecreatie 
in het gebied te versterken. Een aantal projectideeën is inmiddels al zo concreet dat zij hun eigen weg 
hebben gevonden en daarom niet in dit uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Deze projecten vallen 
niet direct onder de verantwoording van Stuurgroep Lauwersmeer, maar hebben wel een sterke relatie 
met de projecten uit het uitvoeringsprogramma. Om de onderlinge samenhang te borgen volgt hier 
een korte omschrijving van deze projecten.
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3.3.1 Vaarrecreatie
Vaarrecreatie is van groot belang voor het Lauwersmeergebied. Het water loopt als een blauwe ader 
door het gebied. Het water herbergt unieke flora en fauna, maar is ook het toneel voor vaarrecreanten. 
Veel bezoekers aan het Lauwersmeergebied worden hierdoor aangetrokken. Zij varen met hun kleine of 
grotere boot door het gebied, genietend van de natuur en de rust. Water vormt in veel opzichten een 
verbindende schakel in het gebied. De verbinding tussen de beide provincies, de verbinding met de 
Waddenzee en ook de verbinding van de individuele pareltjes in het (achterliggende) gebied.

Ten aanzien van deze verbindende functie is een aantal projecten in voorbereiding. De realisatie van 
deze projecten dragen bij aan het versterken van de beleving van het gebied vanaf het water. Tevens 
versterken zij de economische structuur van het gebied. Het gehele gebied wordt beter ontsloten voor 
vaarrecreanten. Hiermee zal het Lauwersmeergebied nog aantrekkelijker worden voor deze bezoe-
kersgroep. Het gevolg is dat er meer vaarrecreanten het gebied bezoeken, en dat er een toename van 
bestedingen zal zijn. 

súd ie
Het project ‘Súd Ie’ beoogt het bevaarbaar maken van de oude vaarverbinding tussen Dokkum en het 
Lauwersmeer en de opvaarten naar Ee en Anjum, in combinatie met maatregelen ter realisatie van 
nieuwe natuur en een paai- en opgroeigebied van de paling en driedoornige stekelbaars. Hierdoor ont-
staat de mogelijkheid om een ‘rondje’ te varen van Dokkum, via de Súd Ie naar het Lauwersmeer en via 
het Grootdiep weer terug naar Dokkum. Daarnaast vormt het een mooi alternatief voor vaarrecreanten 
die bijvoorbeeld vanuit Groningen komen en willen genieten van rust en natuur op en langs het water. 
Het project maakt onderdeel uit van een gezamenlijk projectenprogramma van 6 Friese gemeenten in 
Noordoost Fryslân (de zogenaamde ‘ANNO’ gemeenten) en wordt afhankelijk van de financiering en 
verdere besluitvorming in 2014 gestart. Dit project heeft een beoogd budget van 35 miljoen euro. Er 
is een voorlopige beschikking door het Waddenfonds afgegeven (9,6 mln) en in het najaar zullen de 
gemeenteraad en het AB van het Waterschap over het vervolg besluiten. 

vaarcircuit om de noord
Het project ‘Vaarcircuit om de Noord’ zet in op het bevaarbaar maken van het rondje Schouwerzijl, 
Wehe Den Hoorn, Leens, Ulrum, Zoutkamp, Lauwersmeer via Kromme Raken, Hoornse Vaart, Hunsin-
gokanaal en Reitdiep. Dit betreft een belangrijke schakel in het routenetwerk van de BRTN (Beleidsnota 
RecreatieToervaart Nederland). Prioritair is het oplossen van enkele knelpunten op dit tracé (bruggen, 
sluizen). Daarnaast zal gekeken worden naar een verbreding (koppelkansen) van het project op het 
gebied van natuur en landschap en toerisme in algemene zin.

vaarverbinding lauwersmeer
De verbinding door het Lauwersmeer zelf is de laatste ontbrekende schakel om in de toekomst vanaf 
Harlingen ‘om de Noord’ naar uiteindelijk Duitsland te varen. De vaargeul in het Lauwersmeer, die het 
‘Súd Ie project’ en het project ‘Vaarcircuit om de Noord’ met elkaar verbindt, maakt deel uit van het 
Beheerplan dat door DLG is opgesteld. 

3.3.2 Landrecreatie
Naast de versterking van de vaarrecreatie, zijn er ook ideeën over de versterking van de landrecreatie 
in het Lauwersmeergebied. Een concreet projectidee is het ‘Rondje Lauwersmeer’. Dit project maakt 
het mogelijk om vanaf het land het Lauwersmeer optimaal te beleven, waarbij alle pareltjes langs het 
Lauwersmeer met elkaar worden verbonden. 

Lauwersmeer op koers! 19



Met het Rondje Lauwersmeer geven we invulling aan drie ambities die we voor het Lauwersmeer heb-
ben geformuleerd:

• De natuur in de randzones wordt aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt;
• De netwerken voor auto, fiets, wandelaar en boot worden geoptimaliseerd;
• De belangrijkste entrees over land krijgen een eenduidige en herkenbare uitstraling.

Dit koepelproject bestaat uit een groot aantal deelprojecten die de beleving van het Lauwersmeer 
versterken en de verbinding tussen de door Noordoost Fryslân in kaart gebrachte1 parels verbetert. Het 
project levert een kwaliteitsimpuls op voor de landrecreatie in het Lauwersmeer. Ook de aansluiting van 
Kiek over Diek op het Rondje Lauwersmeer versterkt de landrecreatieve infrastructuur. De inzet op een 
kwaliteitsverbetering van het landrecreatieve product biedt ook voor andere partijen, zoals onderne-
mers, de mogelijkheid om aan te haken. Het Lauwersmeer wordt, nog meer dan nu al het geval is, een 
aantrekkelijke plek om te recreëren. Dit leidt tot meer recreanten in het gebied en, als gevolg daarvan, 
meer bestedingen in het gebied.

3.4 pr, marketing, voorlichting en educatie
Het Lauwersland en het Nationaal Park Lauwersmeer trekken nu al veel bezoekers, maar genieten bui-
ten de eigen regio nog weinig bekendheid. Het is een uitdaging om meer bezoekers van buitenaf naar 
het gebied te trekken en meer te bieden aan de bestaande bezoekers. Dat betekent enerzijds een inzet 
op de vermarkting van het gebied, zowel binnen als buiten de regio. Maar ook goede voorlichting over 
het gebied en educatieve activiteiten en programma’s dragen bij aan de bekendheid van en over het 
gebied.

Een effectieve regiomarketing staat of valt bij samenwerking en het samen de schouders eronder willen 
zetten. Samenwerking intern in het Lauwersmeergebied, maar ook breder met de partijen in het gehele 
Waddengebied. Er is op dit moment nog onzekerheid over de organisatie rondom marketing en pro-
motie van het Lauwersmeergebied. Duidelijk is dat de VVV Lauwersland in de huidige setting stopt per 
1 januari 2014. Hoe de organisatie er na dat moment uit komt te zien, zal in het komende jaar duidelijk 
moeten worden. Leidend voor de wijze waarop dit wordt georganiseerd in de toekomst, is de inhoud 
van het programma. 

In de tussentijd staan de ontwikkelingen niet stil en willen we inzetten op een sterke profilering van het 
gebied. Initiatieven die hiertoe bijdragen op het vlak van promotie, marketing, voorlichting en educatie 
zijn dan ook zeer welkom.

Aan zowel de Friese als de Groninger kant van het Lauwersmeer wordt nagedacht over de opzet van 
een nieuwe PR/Marketing organisatie. Daarbij wordt een grote verantwoordelijkheid neergelegd bij de 
ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Bij die uitwerking wordt nadrukkelijk gekeken 
naar organisatie, koppelingen en samenwerking met bestaande marketingorganisaties, zoals Werelderf-
goed Waddenzee, Marketing Groningen, Beleef Friesland en met lopende projecten als ‘Dwaande’, 
‘Hoogeland op de kaart’ en ‘ontdekkend gastheerschap’. Als er meer duidelijkheid is over de opzet en 
aanpak van beide PR en marketing strategieën zal de Stuurgroep zich inzetten voor een goede samen-
werking en afstemming tussen beide strategieën rondom het Lauwersmeer.

1  Rapport NO Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren, ANNO december 2012/drive! - 3D
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4 ontwikkelgebieden

4.1 inleiding
Uitvoering geven aan de ambities in het Lauwersmeergebied in algemene zin en in de 6 ontwikkelge-
bieden specifiek draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het Lauwersmeer. Deze ambities 
komen voort uit ‘Koers voor het Lauwersmeer’ en zijn in die hoedanigheid ook onderdeel van de visie 
van de Stuurgroep. In dit hoofdstuk geven we de overkoepelende ambities en de ambities voor deze 6 
ontwikkelgebieden weer. Voor het deelgebied Lauwersoog zijn deze ambities inmiddels vertaald naar 
concrete projecten. 

Voor de invulling van de ambities per deelgebied zijn de verschillende gemeenten rondom het Lau-
wersmeer als eerste aan zet. Wel ziet de Stuurgroep Lauwersmeer het tot haar taak om de onderlinge 
afstemming te bewaken en waar het kan een bijdrage te leveren aan de samenhangende projecten in 
de verschillende ontwikkelgebieden. De organisatiestructuur, zoals deze in hoofdstuk 7 van dit uitvoe-
ringsprogramma is omschreven, ziet er op toe dat deze samenhang wordt geborgd. 

4.2 lauwersoog
ambitie
Lauwersoog heeft de ambitie om zich de komende jaren te transformeren tot een duurzame visserijha-
ven en een aantrekkelijk verblijfsgebied. Enerzijds betekent dit de opgave om het huidige haventerrein 
opnieuw in te richten. Bij de inrichting zal er oog moeten zijn voor het verbeteren en versterken van 
de infrastructuur ten gunste van de visserij. Maar ook zal er oog moeten zijn voor het toevoegen van 
recreatieve functies, zodat invulling gegeven kan worden aan de ambitie om te transformeren tot een 
belangrijke recreatieve trekpleister. Voor Lauwersoog liggen zowel binnendijks als buitendijks een aantal 
grote opgaven klaar om opgepakt te worden de komende jaren. Van groot belang is dat er zowel func-
tioneel als ruimtelijk een grotere samenhang gaat ontstaan en dat de kwaliteiten van Lauwersoog en 
haar directe omgeving met elkaar worden verknoopt. Het Plan voor Regie en Ruimtelijke Ontwikkeling 
(PROLoog) geeft richting aan deze ontwikkelingen.
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status
Een aantal van deze ambities is voor Lauwersoog inmiddels vertaald naar concrete projecten. Deze pro-
jecten zijn in een werkplan voor de periode 2013 - 2014 samengevoegd. Voor wat betreft de uitvoering 
van dit werkplan hebben gemeente De Marne en provincie Groningen de handen ineen geslagen. 
In 2013 zijn de volgende projecten ter hand genomen:
1.  Start realisatie project Recreatieve Waddenpoort (o.a. Het Informatie Paviljoen en een recrea-

tieve belevenisroute Lauwersoog);
2.  Opstellen Herinrichtingsplan EHL voor de vissershaven (o.a. haalbaarheidsstudies voor kadever-

lenging, visafslag en garnalencentrum);
3. Opstellen Ontwikkelingsplan met de ondernemers aan de meerzijde van Lauwersoog;
4. Creëren reuring in Lauwersoog (o.a. Nordshrimplocatie, kunstpaviljoen Eb & Vloed).
5. Studie verkeersstructuur (ontsluiting haven, parkeren, relatie met de schutsluis). 

De Stuurgroep Lauwersmeer volgt de uitvoering van deze projecten op de voet en streeft naar een 
optimale afstemming met de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer en de ambities van 
de andere deelgebieden.

Lauwersoog is uitzonderlijk gelegen midden in hoogwaardige natuur en op de grens van zoet 
en zout water. In het zuiden wordt Lauwersoog begrensd door Nationaal Park Lauwersmeer en 
in het noorden door (Unesco Werelderfgoed) Waddenzee en het Nationaal Park Schiermon-
nikoog. Bovendien is het een plek midden in een keten van regionale toeristische trekpleisters 
zoals Dokkum, Kollum, Suyderoog, Esonstad, Zoutkamp en Pieterburen. 
Ten zuidwesten van Lauwersoog ligt het Friese Nationale Landschap Noardlike Fryske Walden 
en de ontsluiting over water via het Dokkumer Grootdiep naar het Friese Meren gebied. Aan 
de zuidoostkant ligt een tweede Nationaal Landschap via het Reitdiep: Nationaal Landschap 
Middag-Humsterland en de ontsluiting van het Reitdiep en de Groninger Maren. 
De betrokken overheden zijn voornemens om deze unieke lokatie, in samenwerking met parti-
culiere ondernemers, te transformeren tot duurzame visserijhaven en een aantrekkelijk recre-
atief verblijfsgebied. De thans voorgestane ontwikkeling van Lauwersoog is dan ook ontstaan 
vanuit het besef dat Lauwersoog de potentie heeft om een centrale toeristische en recreatieve 
trekpleister (recreatieve Waddenpoort) van het Lauwersmeer en het Waddengebied te wor-
den. 
Het versterken van de poortfunctie van Lauwersoog sluit goed aan bij de plannen die in het 
gebied leven. Dit betreft onder andere de wens vanuit het dorp om de band met de haven in 
fysieke zin te versterken, de groei van het recreatiecentrum Lauwersoog (camping en het Boo-
ze Wijf), de groei van jachthaven Noordergat, uitbreiding van de veerhavenfaciliteiten (Wagen-
borg) en de realisatie van een aantal nieuwe initiatieven: de vestiging van een visrestaurant, 
een hotel, informatiecentrum, kunstpaviljoen, bungalowpark, ambachtelijke hellingloods en 
vernieuwing van de visafslag met openstelling voor toeristen en een garnalen pelcentrum.
De geschiedenis van Lauwersoog zelf gaat slechts terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw, 
toen Rijkswaterstaat begon met de afsluiting van de Lauwerszee. Voor de uitvoering van dit 
project werd op een zandplaat midden in de monding van de Lauwerszee een werkeiland 
ingericht, dat zou gaan dienen als verblijfplaats voor de ongeveer 150 arbeiders en voor de 
bouw van afwateringssluizen, een schutsluis en de benodigde caissons. Dit werkeiland met 
de naam Lauwersoog (‘oog’ betekent ‘eiland’ in het Oudfries) was in 1963 klaar voor gebruik. 
Met de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verloor Lauwersoog niet alleen haar functie als 
tijdelijke werklocatie, maar ook haar verschijningsvorm als eiland. 
Het versterken van de visserijhaven en de ontwikkeling van het recreatief- toeristische aanbod 
op Lauwersoog biedt nieuwe kansen voor de regionale economie, terwijl waardevol Wadden-
landschap elders behouden blijft.
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4.3 Zoutkamp
ambitie
Een belangrijke ambitie voor Zoutkamp is het terugbrengen van de beleving van het water, de ruimte 
en de weidsheid. Zoutkamp lag vroeger direct aan het weidse water van het Lauwersmeer. Inmiddels is 
er echter veel land ingedijkt en is Zoutkamp steeds verder van het Lauwersmeer zelf af komen te liggen. 
Deze ambitie heeft met name betrekking op de herinrichting van het buitendijkse gebied en is vastge-
legd in het document ‘Zoutkamp, tussen Het Hoogeland & Lauwersmeer’ (Jelle de Jong architecten en 
Noordpeil, december 2011). Ook de kernen Ulrum en Vierhuizen zijn meegenomen in dit document.

De tweede opgave voor dit deelgebied betreft de kom Zoutkamp. De gemeente en de woningstichting 
hebben in samenwerking met de Stichting Historische Visserij Zoutkamp een plan laten opstellen ‘Zout-
kamp in perspectief’. Centraal staat hierin het herstel van de structuur van de oude zeedijk en van de 
oude schansenstructuur. Het onderdeel schansenstructuur kent een aantal deelprojecten die zijn deels 
gericht op herinrichting van de openbare ruimte. Ten slotte is er in Zoutkamp een Toeristisch Overstap 
Punt (TOP) beoogd.

status
De planvorming voor de kom Zoutkamp is nog niet vastgesteld en de financiering is nog niet verzekerd. 
De plannen hebben dan ook nog niet de status van ‘project’. Voor de ambities van Zoutkamp buiten-
dijks geldt dat een verdiepingsslag nodig is. Afstemming met andere actoren zoals Staatsbosbeheer en 
DLG en een uitwerking van de financiële consequenties en mogelijkheden zijn de volgende stappen in 
dit proces. Wellicht is het mogelijk om in de toekomst te leren van het project Holwerd aan Zee. Voor 
dit project wordt nog gezocht naar financiering.

4.4 nieuw kruisland / kollumeroord
In opdracht van de ANNO gemeenten is onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelambities van een aan-
tal deelgebieden in en om het Lauwersmeer. Het betreft de gebieden Kollumeroord, Dokkumer Nieuwe 
Zijlen, Ezumazijl en Hoek van Bant. De onderzoeksbevindingen staan beschreven in het document 
‘Noardeast Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren’. Het onderzoek is destijds uitgevoerd door DRIVE!-
3D (december 2012). In deze paragraaf voor Kollumeroord maar ook in de volgende paragrafen wordt 
regelmatig naar dit onderzoek gerefereerd.

ambitie
Voor de zuidrand van het Lauwersmeergebied ligt met name de uitdaging om het achterland meer te 
verbinden met het Lauwersmeer en zodoende een economische impuls aan het gebied te geven die 
ook voor werkgelegenheid zorgt. Door een aantal toeristische en recreatieve functies toe te voegen kan 
deze impuls worden gerealiseerd. In het deelgebied is een aantal cultuurhistorische parels (o.a. molens, 
boogbrug Munnekezijl) die beter met elkaar verbonden kunnen worden. De verbinding tussen deze 
parels en tussen het achterland en het Lauwersmeer kan worden versterkt door de aanleg van routes.

Voor Kollumeroord is in het rapport ‘Noardeast Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren’ (d.d. december 
2012) een toekomstscenario geschetst. Dit scenario beschrijft de wenselijkheid om een passende pu-
bliektrekker in dit gebied te realiseren. Een publiekstrekker zoals de beelden collectie van Hein Mader 
die op dit moment in het gebied is opgesteld in combinatie met een uitkijktoren. Maar wellicht zijn 
meer van dergelijke passende publiekstrekkers wenselijk in dit deelgebied.   
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Voor Kollumerwaard handhaaft de gemeente het voornemen om recreatiewoningen mogelijk te maken. 
Of dit op korte termijn meer concreet wordt, is afhankelijk van diverse factoren en op dit moment nog 
onbekend. 

Status
In 2012 heeft overleg plaatsgevonden met de huidige ondernemers in Kollumeroord over hun plannen. 
Na afronding van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gaat de gemeente voor het gebied een 
stedenbouwkundig masterplan opstellen. De huidige ambities zijn nog niet getoetst op hun (financiële) 
haalbaarheid.

Deze locatie is gekozen vanwege de fraaie ligging aan de rand van het Lauwersmeergebied en 
de aanwezigheid van bestaande voorzieningen. De locatie wint aan kwaliteit door een toevoe-
ging met een publiekstrekker die zich overigens wel dient te voegen in het profiel van rust en 
natuurbeleving. De plek moet een bestemming worden.

Voorgesteld wordt om te onderzoeken of het mogelijk is hier het Hein Mader-museum te 
stichten. Momenteel staan de beelden van de onlangs overleden Friese kunstenaar her en der 
al in het gebied opgesteld voor een periode van drie jaar. De uitgebreide collectie wacht nog 
op een definitieve huisvesting. Te denken valt aan een open museum waar de beelden deels 
in de vrije natuur staan, ofwel meer beschut bij of binnen een bouwvorm, vergelijkbaar met de 
beeldenpaviljoens in het Kröller Muller. De beelden kunnen deel uit gaan maken van een route 
door dit deel van het NP Lauwersmeer, ofwel onderdeel zijn van een beeldenroute over water 
waarin de overige parels een rol spelen. Een werkplaats, een manifestatieruimte, woon-en 
werkplek voor ‘artists in residence’ complementeren het geheel tot een aantrekkelijke bestem-
ming voor kunst- en natuurliefhebbers. Tot slot denken we als extra bestemming voor deze 
locatie aan een uitkijktoren, een echt hoog uitzichtpunt (30 m) waar naast het totale natuurge-
bied zelfs de Waddeneilanden zichtbaar zullen zijn. Een plek om alleen al daarvoor naar toe te 
gaan, zoals bijvoorbeeld het Belvédère bij Oranjewoud (Heerenveen).
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4.5 Dokkumer nieuwe Zijlen
ambitie
Dokkumer Nieuwe Zijlen vormt de belangrijkste entree van het Lauwersmeer vanuit het zuidwesten. In 
het achterland ligt een aantal aantrekkelijke parels, zoals Engwierum en Ee. De wat verder het achter-
land in gelegen kernen Dokkum en Kollum bieden ook bij minder goed weer vermaak. We zien het als 
een belangrijke opgave om enerzijds deze parels met elkaar te verbinden via aantrekkelijke routes en 
anderzijds de entreefunctie tot het Lauwersmeer te versterken. Het water speelt hier als blauwe ader 
in de vorm van het Dokkumer Grootdiep een belangrijke rol. En ook het landschap tussen de dijken 
van het Grootdiep kan een prominente rol spelen in het versterken van de beleving van het gebied en 
het verbinden van de parels. De ambitie voor Dokkummer Nieuwe Zijlen is in het document ‘Noardeast 
Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren’ (DRIVE!-3D, december 2012) als volgt verwoord: 

status
Deze ambitie is door de ANNO-gemeenten vastgelegd in een stedenbouwkundig masterplan (Fiersich-
ten). Het betreft nog geen concreet uitgewerkt plan. De haalbaarheid moet nog worden onderzocht. 

De opgave richt zich name op de inrichting van het sluiseiland en de omgeving van de nieuwe 
sluis. Een grote kans ligt op de westkop van het eiland. Met een horecavoorziening (referentie 
‘Paviljoen De Leien’) en een haventje (referentie jachthaven ‘De Rijd’ in Kollum) wordt de plek 
geactiveerd. Door voetpaden te verbinden kan een mooie aansluiting ontstaan op het buurt-
schap. Een tweede kans ligt in een betere verbinding met de grote jachthaven ‘Lunegat’ aan 
het Dokkumer Djip. Deze ligt afgekeerd van het buurtschap. Voorgesteld wordt om beplan-
ting deels te verwijderen en langs het Dokkumer Djip een openbaar voetpad te maken naar 
de brug. 
Het oostelijk deel van het eiland bestaat momenteel uit een parkeerterrein en grasland. Het 
oogt verlaten en niet uitno-digend. Voorgesteld wordt om dit gebied meer te betrekken 
bij het oude sluiscomplex, om te vormen tot verblijfsgebied: een keerwand van cortenstaal, 
klinkerbestrating, een voetpad naar de brug, een speelweide. Zo ontstaat een plek waar markt 
gehouden kan worden. Het is een strategische lokatie waar doorgaande routes over water 
en land kruisen. Het idee is om dan ook juist hier een markt te organiseren, met streekeigen 
producten (kaas, biologische groente, hout, fruit etc.) in het hoogseizoen eens per week. Pas-
santen kunnen op deze ‘merke’ kennis maken met lokale producten voor eigen gebruik of als 
souvenir. De doorgaande weg (N358) dient lokaal omgevormd te worden tot een ‘erf’; klinkers 
in plaats van asfalt, met voetpaden en veilige oversteken. (Noardeast Fryslân, TOP lokaasje 
tusken de marren, DRIVE!-3D, december 2012)
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4.6 oostmahorn – anjum - ezumazijl
ambitie
Dit deelgebied kent binnen het Lauwersmeergebied een relatief grote toeristische aantrekkingskracht, 
door de aanwezigheid van vakantiepark Esonstad, inclusief camping, een strandje en een jachthaven. 
Het achterland herbergt de natuurgebieden Jouswierpolder en De Kolken met een prachtige flora en 
fauna. Via de oude vaarverbinding Súd Ie, die mogelijk weer in ere wordt hersteld, wordt dit gebied 
ontsloten en wordt het mogelijk om van Dokkum naar het Lauwersmeer te varen, anders dan via het 
Grootdiep. 

De ambitie voor dit deelgebied is om de toeristische functie te versterken, door onder meer functies 
toe te voegen en verbindingen te maken tussen de parels in het gebied. Het bevaarbaar maken van de 
Súd Ie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Als onderdeel van dit deelgebied heeft de gemeente Dongeradeel de ambities voor Ezumazijl opgeno-
men in Noardeast Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren.

Over de ontwikkelambities in Ezumazijl staat het volgende beschreven: 

status
Het betreft in Dokkumer Nieuwe Zijlen nog geen concreet uitgewerkt plan. De (financiële) haalbaarheid 
dient nog te worden getoetst, evenals de wet- en regelgeving. Ook heeft er nog geen overleg met 
ondernemers plaatsgevonden. 

De locatie Ezumazijl wint aan kwaliteit door een beperkte herinrichting: het vervangen van 
asfalt door gebakken klinkers en het goed organiseren van enkele (beperkte) parkeervoorzi-
eningen. De doorsnijding van de Súd Ie door de dijk biedt een prachtig doorzicht, met een 
klein haventje een plek om even aan te meren. Het gemaal en de sluis zijn Rijksmonumenten 
en vormen met de rest van het buurtschap en oude beplanting een fraai geheel. Vanaf Ezuma-
zijl gaan wandelpaden langs het water het natuurgebied van het Lauwersmeer in. ‘s Winters is 
het gebied zeer aantrekkelijk voor schaatsers. Mogelijke toevoegingen zijn gericht op informa-
tieoverdracht en het openstellen van het natuurgebied.
Als voorbeeld een gedeeltelijke openstelling van het gemaal met een kleine historische expo-
sitie en aanleg van voorzieningen voor de wandelaar in het opengestelde natuurgebied (schu-
ilhut, zitplekken, steiger, wandelpad). De monumentale sluis biedt door middel van trappen de 
gelegenheid om de dijk te beklimmen. Vandaar gaan aan weerszijden van het water voetpa-
den het natuurgebied in. Het oude sluiswachtershuisje op de dijk zou kunnen worden omge-
vormd tot een kiosk, waar de bezoeker een versnapering kan kopen. Als terras en openbare 
zitplek worden in de top van de dijk uitsparingen gemaakt die als ‘zitkuil’ beschutting en fraaie 
uitzichten over het natuurgebied bieden. Deze voorziening komt op verschillende lokaties 
langs de dijk terug en zorgt zo voor herkenbaarheid. Ook hier is het basismateriaal corten-sta-
al. Middels deze ingreep wordt Ezumazijl een volwaardige pleisterplek voor gebruikers van het 
blauwe koord (Súd Ie), fietsers over de dijk en wandelaars vanuit Esonstad. (Noardeast Fryslân, 
TOP lokaasje tusken de marren, DRIVE!-3D,december 2012)
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4.7 Hoek van Bant
ambitie
De Hoek van de Bant is een bijzondere locatie. Twee werelden komen hier bij elkaar, gescheiden door 
de zeedijk en de Lauwersseewei. Voor dit gebied streven we naar een verbetering van de verblijfskwa-
liteit. In het document Noardeast Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren wordt de ambitie voor Hoek 
van de Bant verwoord:

status
Deze ambitie is door de gemeente in hetzelfde stedenbouwkundig masterplan vastgelegd als bij Dok-
kumer Nieuwe Zijlen en Ezumazijl. Het betreft nog geen concreet uitgewerkt plan. De haalbaarheid moet 
nog worden onderzocht en afstemming met andere partijen moet nog plaatsvinden. 
 

De locatie wint aan kwaliteit door een sterkere verbinding van de plekken aan weerszijden van 
de weg. Daartoe is het noodzakelijk een ingreep te doen met betrekking tot de verkeersveilig-
heid. Bijvoorbeeld door de weg ter plekke als drempelvlak te verhogen en te splitsen in twee 
rijbanen met een middeneiland kan een veilige oversteek worden gecreëerd. 
Als herkenbare nieuwe verbinding tussen Wad en Lauwersmeer fungeert een as in de vorm 
van een doorlopend pad van water tot water. Dit pad eindigt met een steiger bij de surfplek 
aan het meer, wordt een voetpad dat ook over de rijbanen en fietspad doorloopt, vervolgens 
als trap de zeedijk op loopt. Daar ontpopt de as zich tot een brede tribune waarop gezeten en 
gelopen kan worden. Juist dit uitzicht is waar mensen voor stoppen: een fenomenaal pano-
rama op de Wadden. Terugkijkend overziet men mooi het Lauwersmeergebied en de sluizen 
in de dijk. In de as daalt het pad als trap af naar de voet van de dijk om vervolgens als damme-
tje in het Wad te eindigen. Het ‘Fiersicht’ toont een monumentale tribune als toevoeging aan 
de zeedijk met tal van zitplekken en mogelijkheden om bij het water te komen. De trappen en 
tribune benadrukken de vorm en maat van de dijk. 
De voetpaden, trappen en tribune worden alle in hetzelfde materiaal uitgevoerd, bij voorkeur 
corten-staal.
De locatie kan gebruikt gaan worden voor Wadloopexcursies. Aan de voet van de dijk wordt 
een plek voor horeca ingericht, die zowel mobiel als permanent kan zijn. De plek aan het 
Lauwersmeer krijgt een haventje met steigers, een toilet en omkleedgebouwtje en robuuste 
voorzieningen voor picknick, barbecue etc. te midden van een natuurlijke inrichting. (Noar-
deast Fryslân, TOP lokaasje tusken de marren, DRIVE!-3D,december 2012)
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5 uitvoering fase 1 - 2014 
/ 2015

5.1 inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering van de eerste fase van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 
2013-2018. We gaan hier in op de projecten die in opdracht van de Stuurgroep in 2014/2015 gaan 
starten. Dit kan zowel de voorbereidingsfase betreffen als de uitvoering van een project. Het gehele uit-
voeringsprogramma kent een langere doorlooptijd. Aan het einde van fase 1 moet duidelijk zijn welke 
projecten in fase 2 (2016/2017) worden opgepakt.

De volgende projecten maken deel uit van de eerste fase van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer:
• Rondje Lauwersmeer (fase 1; onder voorbehoud van financiering is het streven het 
     project  in de loop van 2014 te starten)
• Quick Wins    (startjaar 2014)
• Dark Sky Park   (start begin 2014)
• Nationaal Park Lauwersmeer 

• Vogeluniversiteit   (startjaar 2014)
• Wind in Beweging  (startjaar 2014)

• Ontwikkeling marketingstrategie Lauwersmeer (fase 1: afhankelijk van het tempo waarmee in zowel  
 Groningen als Fryslân een nieuwe PR en marketing strategie rondom het Lauwersmeer wordt  
 ontwikkeld, wordt bepaald wanneer en welke rol de Stuurgroep zal gaan spelen in het   
 afstemmingsvraagstuk)

5.2 rondje lauwersmeer
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 

• De natuur in de randzones wordt aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt.
• De netwerken voor auto, fiets, wandelaars en vaarroutes worden geoptimaliseerd.
• De belangrijkste entrees over land krijgen een zelfde heldere uitstraling.

projectomschrijving:
Het realiseren van een recreatieve route over land (fietsen en wandelen), zo veel mogelijk langs 
de randen het Lauwersmeer. De Lauwersmeerdijk wordt geïntegreerd in de route, die ver-
der de pareltjes langs het Lauwersmeer met elkaar verbindt. Op de route wordt een aantal 
Toeristische Overstap Punten (TOP’s) gerealiseerd. Ook wordt gedacht aan een duurzame 
pont-verbinding, een extra lus over de dijk naar Paesens-Moddergat en de ontwikkeling van een 
belevenisroute op Lauwersoog.
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Deelprojecten: 
•  Wandel- en fietspad (tevens in de winter te gebruiken als loipe voor langlaufers) rondom het Lau-

wersmeer 
•  Doortrekken van route Kiek over Diek aan de Friese kant van de spuisluizen tot aan Paesens Mod-

dergat, daarna lus richting Antuma). 
•  Entrees Lauwersmeergebied markeren door toegangspoorten, uitzichtpunten/torens of kunst bij de 

dijkovergangen naar het Lauwersmeergebied te plaatsen
•  Routeverblijf verlengen door nadere uitwerking voor Horecavoorzieningen en logies (bij de boer), 

Campervoorzieningen, trekkershutten, etc. aan de route
•  Goed vormgeven openbare ruimte van de routes door uniformiteit in straatmeubilair zoals zitbanken, 

picknicktafels, afvalbakken, bewegwijzering c.a. 
• Horecavoorzieningen (bij de boer)
• Bewegwijzering;  
• Informatiepanelen/verklaring cultuurhistorie (met aandacht voor QR codes/apps etc.) 
• Uitzichtpunten/torens
• Vogelhutten
• Vissteigers
• Zitbanken, picknicktafels c.a. langs de route
• Straatmeubilair (afvalbakken)
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• TOP’s op het land en in het water/aandacht voor oplaadpunten voor auto’s, fietsen en boten
• Campervoorzieningen
• Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur
• Kunst 
• Stimuleren goed gastheerschap, samenwerking ondernemers/arrangementen

Deze deelprojecten worden niet allemaal in de eerste fase gerealiseerd. In een nadere uitwerking wordt 
duidelijk welke deelprojecten in de eerste fase opgepakt worden en welke doorgeschoven worden naar 
een volgende fase.

initiatiefnemer
Stuurgroep Lauwersmeer

Betrokkenen
Tijdens de voorbereidingsfase wordt het Platform Lauwersmeer als klankbordgroep geconsulteerd. Bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van het project zullen diverse belanghebbenden (ondernemers, bewoners 
in het gebied) nauw betrokken worden.

Financiën
Onder voorbehoud dat totaal 2 mln. beschikbaar wordt gesteld door de 5 Stuurgroep partners en een 
bijdrage van het Waddenfonds, kan mogelijk 3,3 mln. worden gegenereerd om de eerste fase op te 
starten. Het totale investeringsvolume moet blijken uit de nadere uitwerking van het project en kan naar 
verwachting gefaseerd 5-10 miljoen euro bedragen.

Financiering 
Op basis van deze bestaande programma’s/budgetten is het reëel dat er voor 
fase 1 tenminste 3,3 mln. investeringsvolume gegenereerd kan worden.

1. Fryslân: 1 mln. Dit is voor 2/3e te dekken vanuit het FMP en voor 1/3e moeten de beide Friese 
gemeenten zich willen inspannen ( 166.500,- per gemeente) (NB: Provincie Fryslân heeft in-
spanningsverplichting op zich genomen om de bijdragen van beide Friese gemeenten voor haar 
rekening te nemen);

2. Groningen: 1 mln. Dit is te dekken vanuit het Investeringsbudget Lauwersoog/Lauwersmeer 
van provincie/gemeente De Marne.

3. Deze gezamenlijke  2 mln aan regionale dekking (= 60%) kan cofinanciering van een Wadden-
fondsaanvraag zijn. Waddenfonds zou de overige 40% kunnen bijdragen =  1,3 mln.
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Een eventuele bijdrage van het Waddenfonds is natuurlijk nog onzeker. Hoewel het Uitvoeringspro-
gramma Lauwersmeer goed aansluit bij de doelstellingen van het Waddenfonds zal pas na aanvraag 
en beoordeling blijken in welke mate dit fonds zal bijdragen aan dit project. De Stuurgroep streeft 
ernaar om begin 2014 zicht te hebben op volledige financiering van dit project. Pas als de financiering is 
geregeld, wordt gestart met het in gang zetten van de voorbereidingen van het project Rondje om het 
Lauwersmeer. Dat zal op zijn vroegst in de loop van 2014 zijn.

planning
Onder voorbehoud van financiering is het streven om de voorbereidingen van het project begin 2014 te 
starten. De vervolgfasen zullen afhankelijk van de financieringsmogelijkheden naar verwachting plaats-
vinden in de periode 2015-2018.

5.3 Quick wins
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 
•	 De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
•	 Het Lauwersmeergebied blijft een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te leven.

projectomschrijving:
Er zijn diverse kleine projectinitiatieven in de regio in ontwikkeling met doel de recreatief toeristische 
structuur in het Lauwersmeergebied te versterken. De Stuurgroep hecht er veel waarde aan dat deze 
initiatieven in samenhang met de grotere projecten zoals ‘het rondje om het Lauwersmeer’ tot ont-
wikkeling komen. Dat is de reden dat de Stuurgroep onder de naam ‘Quick Wins’ ondersteunende 
financiële middelen beschikbaar stelt voor dergelijke projecten. Deze financiële middelen biedt onder-
nemers en andere initiatiefnemers de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met projectideeën. 
De initiatieven moeten passen binnen de kaders van de aanpak van het Lauwersmeergebied en spe-
cifiek ook van belang zijn voor opwaardering van het beeld t.a.v. natuur, visserij, toerisme, kunst – en 
cultuur(historische)beleving. De bijdrage bedraagt hooguit 30% van de projectbegroting met een 
maximum van  10.000,-- per initiatief.
De ‘spelregels’ van deze stimuleringsregeling worden nog uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt 
aansluiting gezocht bij de algemene subsidie verordeningen van de provincie Groningen (Levende Dor-
pen).

Het subsidieloket wordt gekoppeld aan de zogenaamde gebiedsregisseur. Deze regisseur heeft niet 
alleen een adviserende rol voor dit budget, de regisseur zal in voorkomende gevallen ook advies geven 
over andere subsidiemogelijkheden.   

initiatiefnemer
Stuurgroep Lauwersmeer

Betrokkenen
Overheden die in de stuurgroep zitten

Financiën
Om ingediende Quick Wins te kunnen honoreren wordt voor 2013 en 2014 jaarlijks 50.000,- beschik-
baar gesteld. Het totale budget is daarmee 100.000,-. 
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Financiering
De leden van de Stuurgroep Lauwersmeer zorgen per jaar voor de voeding van het budget. Hierbij 
wordt uitgegaan van de verdeling van 35% per provincie en 10% per gemeente. Het plafond voor een 
bijdrage aan een project is 10.000,-. Bijdragen hoger dan 10.000,- lenen zich niet voor een bijdrage 
ten laste van Quick Wins Lauwersmeer.

planning
Het project Quick Wins gaat begin 2014 van start en geldt voor 2014 en 2015. Voorgesteld wordt om 
dit project eind 2014 te evalueren. Op basis van deze evaluatie kan worden besloten tot een voortzet-
ting van het project in 2015 en eventueel verder.

5.4 Dark sky park
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 

• De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
• Het Lauwersmeergebied blijft een aantrekkelijke omgeving om te wonen en te leven.

projectomschrijving
Het Lauwersmeergebied is naast Terschelling (De Boschplaat) en Schiermonnikoog één van de gebie-
den die mogelijk in aanmerking komt als Dark Sky Park. Een Dark Sky Park is een gebied, dat op andere 
gronden al een ‘park’ is waar de duisternis nog aanzienlijk is en behouden blijft, en waar die ook ge-
waardeerd wordt en ervan genoten kan worden. 

Er zijn zes belangrijke elementen om voor erkenning als IDS Park of IDS Reserve in aanmerking te ko-
men:
1. Een donkere hemel 
2. Een inventarisatie van de huidige verlichting 
3. Een management plan betreffende de verlichting 
4. Een uitgevoerd verbeterproject 
5. Nachtelijke toegang in het park 
6. Publieksgerichte activiteiten 
7. Steun van de ruime en vooral van de directe omgeving 

Een gespecialiseerd bureau voert in de eerste helft van 2013 onderzoek uit voor Terschelling. Het 
onderzoek is medio 2013 afgerond en bestaat uit de eerste 4 onderzoekselementen (donkere hemel, 
inventarisatie van de huidige verlichting, management plan betreffende de verlichting,uitgevoerd ver-
beterproject). De resultaten van Terschelling gebruiken we voor het onderzoek in het Lauwersmeer.
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Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een Dark Sky Park Lauwersmeer. De 
volgende onderdelen komen in het onderzoek aan bod: 

•  De nachtelijke situatie moet bekeken worden, gemeten en gefotografeerd. Nagegaan moet worden 
in hoeverre gegevens van de duisterniskaarten Friesland hiervoor gebruikt kunnen worden. Met de 
duisterniskaart Groningen wordt naar verwachting gestart in augustus 2013, ook dit wordt meegeno-
men. 

•  Er moet een inventarisatie komen van de verlichting in het gebied. Daarnaast moet er een plan 
komen hoe de verlichting te verbeteren waarbij de verschillende eigenaren mee moeten willen 
werken. 

initiatiefnemer
Stuurgroep Lauwersmeer

Betrokkenen
Het Platform Lauwersmeer

Financiën
De kosten voor het onderzoek bedragen circa  10.000. De kosten voor de overige werkzaamheden 
zijn nog onbekend.

Financiering
Het project wordt gefinancierd uit het werkbudget Uitvoeringsprogramma Lauwersmeergebied. 

planning
Na oplevering van de resultaten van het onderzoek voor Terschelling starten we begin 2014 met een 
vergelijkbaar onderzoek voor het Lauwersmeer. 
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5.5 nationaal park lauwersmeer
Onder de noemer Nationaal Park Lauwersmeer is een aantal projecten te scharen dat bijdraagt aan de 
ambitie die we binnen de koepel Promotie, marketing, voorlichting en educatie hebben geformuleerd. 
Een aantal van die projecten zijn geïnitieerd door het Overleg Orgaan Nationaal Park Lauwersmeer. Bij 
opheffing van het Overleg Orgaan is de wens uitgesproken de projecten over te dragen aan de Stuur-
groep Lauwersmeer en ze op te nemen het Uitvoeringsprogramma.  

5.5.1 Vogeluniversiteit
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 

• De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
• Nationaal Park Lauwersmeer positief onder de aandacht brengen.

projectomschrijving
Het Activiteitencentrum en de drie basispunten vormen gezamenlijk de informatievoorziening, waarmee 
de toegankelijkheid (en herkenbaarheid) en de beleving van het Lauwersmeergebied / het Nationaal 
Park Lauwersmeer wordt vergroot. Het centrale thema waarvoor wordt gekozen luidt: Vogelparadijs 
op vroegere zeebodem. Medio 2011 heeft het Activiteitencentrum op de locatie van De Rug te Lau-
wersmeer haar deuren geopend voor bezoekers en zijn de basispunten gerealiseerd. Uit de praktijk 
is gebleken dat het concept van het Activiteitencentrum versterking behoeft voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen en taken. Het versterken van het concept van het activiteitencentrum vormt de 
essentie van dit project. Het gaat in het project ‘Vogeluniversiteit’ om de inrichting van het Activiteiten-
centrum en de herinrichting van het terrein om het Activiteitencentrum.

Deelprojecten
Het project Vogeluniversiteit bestaat uit de volgende deelprojecten:

• Inrichting Activiteitencentrum
°	 Opslagruimte in combinatie met vergader-workshopruimte
°	 Winkel(tje)
°	 Belevingselementen
°	 Wisselexpositie(wand)
°	 Beamerhoek / videopresentatie

• Terreininrichting Activiteitencentrum
°	 Terras, zit- en speelelementen, fietsenstalling inclusief E-oplaadpunten, bewegwijzering
°	 Kiosk geïnspireerd op vogelkijkhut

• Planuitwerking
• Projectleiding, begeleiding uitvoering 

initiatiefnemer
Stichting informatievoorziening NP Lauwersmeer

Betrokkenen
Platform Lauwersmeer

Financiën
De totale kosten voor de inrichting van het Activiteitencentrum en het omliggende terrein zijn begroot 
op  130.000,-.
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Financiering
Voor de financiering is de helft van het begrote budget ( 65.000,-) beschikbaar vanuit de begroting 
van Nationaal Park Lauwersmeer aangevuld met middelen uit het werkbudget Uitvoeringsprogramma 
Lauwersmeergebied. 

planning
Start werkzaamheden begin 2014.

5.5.2 Wind in Beweging
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 

• De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
• Nationaal Park Lauwersmeer positief onder de aandacht brengen.

projectomschrijving
Naar aanleiding van de beeldententoonstelling “Collectie Mader Lauwersmeer” is speciaal voor leerlin-
gen van het basisonderwijs uit de regio een serie workshops ontwikkeld onder de titel “Wind in Bewe-
ging”. Dit project betrekt leerlingen uit inhoudelijk en creatief oogpunt bij Nationaal Park Lauwersmeer 
en deze unieke beeldententoonstelling. Opzet van het project is om leerlingen (aangepast aan hun 
niveau) inhoudelijke informatie te verstrekken over de beelden en het landschap waarin de wind een 
belangrijke rol speelt, waarna ze uitgedaagd worden de wind in een kunstzinnige uiting neer te zetten.

Het project probeert op een speelse manier inspiratie te halen uit de beweegbare beelden van Hein 
Mader en uit de natuur van het Nationaal Park Lauwersmeer. Het ritselen van de bladeren van de boom, 
de vlucht van de vogel, het wuivende riet, het draaien van de windmolen. Hoe vertaal je de processen 
die de wind in gang zet naar een tastbaar beeld?Je kan dingen maken die echt kunnen bewegen in een 
zuchtje wind en die je dan ook het liefst buiten presenteert of je kan dingen maken die lijken te bewe-
gen, beweging suggereren, de gestolde beweging.

 “Collectie Mader Lauwersmeer” is een tentoonstelling van het werk van beeldhouwer Hein Mader, 
waarin 80 beelden zijn opgesteld op 40 binnen- & buitenlocaties rondom het Lauwersmeer. Het Natio-
naal Park Lauwersmeer, één van Nederlands meest uitzonderlijk natuurgebieden, is de juiste omgeving 
voor de natuurlijke en vloeiende vormen van de 
beelden. De beelden stralen kracht en trots uit en 
hebben tegelijkertijd een innemende aantrekkings-
kracht. De ruigheid van het gebied en de ongeïn-
terrumpeerde open ruimte zijn bij uitstek het juiste 
decor voor deze kunstwerken. De beelden en het 
gebied zijn de perfecte partners: twee componen-
ten die elkaar aanvullen en versterken.

initiatiefnemer
Stichting IVN

Betrokkenen
Stichting Broot, Stichting KOM
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Financiën
De totale kosten voor dit project zijn begroot op  60.000,-.

Financiering
Financiering vanuit resterende middelen van het Nationaal Park Lauwersmeer ,subsidiebijdrage Provin-
cie Fryslân en de overheden in het Lauwersmeer gebied. 

planning
Het project start in 2014 met de voorbereidingen en werving. In het kader van dit project krijgen docen-
ten speciale voorlichtings-workshops, waarna ook de workshop voor de leerlingen starten. In de loop 
van 2014 zijn de openingen van de individuele exposities op de scholen, waarna de per school verkozen 
werken worden tentoongesteld bij het NP Lauwersmeer, bij de start van het toeristisch seizoen in de 
regio. In die periode vindt tevens de prijsuitreiking plaatsvan het meest ‘favoriete’ beeld. Deze tentoon-
stelling eindigt samen met het project in 2014-2015.

5.6 ontwikkeling marketingstrategie lauwersmeer
ambitie(s) uit koers voor het lauwersmeer: 

• De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt versterkt.
• Nationaal Park Lauwersmeer positief onder de aandacht brengen.

projectomschrijving
Er is op dit moment nog onzekerheid over de organisatie rondom marketing, promotie en educatie van 
het Lauwersmeergebied. Er is veel in beweging. 

Marketing
De internationale marketing van het werelderfgoed Waddenzee is in opkomst. Provincies stimuleren de 
regiomarketing voor hun gebied. Bijvoorbeeld Lauwersmeer als speerpunt van Marketing Groningen. 
NO-Fryslân presenteert zich via het marketingproject Dwaande. 

Informatievoorziening
De VVV Lauwersland in de huidige setting stopt per 1 januari 2014. Hoe de organisatie er na dat mo-
ment uit komt te zien, zal in het komende jaar duidelijk moeten worden. In de provincies Drenthe, Frys-
lân en Groningen wordt toegewerkt naar een eenduidige ICT-infrastructuur. Een gezamenlijke database 
waarin ondernemers en initiatieven hun informatie kunnen bijhouden als basis voor websites.
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Gastvrije ontvangst
Ondernemers in het Lauwersmeergebied, zowel in Fryslân als Groningen, versterken de onderlinge 
samenwerking op onder de vlag van ‘ontdekkend gastheerschap’. Nationaal Park brengt het publiek in 
contact met en ontvangt en vermaakt met de aanwezige natuur. Hiervoor is o.a. het Activiteitencentrum 
gerealiseerd. In april 2013 is Het Informatie Paviljoen Lauwersoog geopend, met publieksinformatie 
over het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee. In de afgelopen jaren heeft het NPL verschil-
lende activiteiten en educatieve acties voor bezoekers en omwonenden (scholieren) georganiseerd. 
De nieuwe projecten ‘Vogeluniversiteit’ en ‘Wind in Beweging’ zijn een logische stap in het geheel van 
activiteiten die het NPL de komende jaren voor ogen staan.

Marketingstrategie
Waar het aan ontbreekt is samenhang. De promotie en marketing van het Lauwersmeergebied kan niet 
stil liggen. Het is daarom nodig om voor het Lauwersmeergebied tot een heldere marketingstrategie te 
komen. Zowel aan Groninger als aan de Friese kant van het Lauwersmeergebied wordt gewerkt aan een 
nieuwe PR en marketing strategie. Bij de ontwikkeling van die strategieën wordt grote waarde gehecht 
aan de participatie van de ondernemers en andere belanghebbenden van het gebied. Op het moment 
dat beide nieuw te ontwikkelen strategieën wat concreter worden, beraadt de Stuurgroep zich op haar 
rol in de coördinatie en afstemming tussen beide strategieën.
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initiatiefnemer
Stuurgroep Lauwersmeer   

Betrokkenen
Platform Lauwersmeer, Marketing Groningen, Beleefbaar Fryslân, Dwaande.

Financiën
De kosten zijn begroot op  20.000,-. 

Financiering 
Werkbudget Uitvoeringsprogramma Lauwersmeergebied.

planning
Eventuele inbreng van de Stuurgroep is afhankelijk van de voortgang in de nog te ontwikkelen PR / 
Marketing strategieën in beide provincies. 
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6 volgprojecten

Het betreft hier projecten die wij, de Stuurgroep Lauwersmeer, met meer dan gemiddelde interesse 
volgen. Wij willen hier graag onze bijdrage aan leveren, maar of deze projecten tot een succes kunnen 
worden gemaakt, is niet alleen afhankelijk van onze inzet. Bij deze projecten zijn organisaties van buiten 
de Stuurgroep (mede) projectverantwoordelijk. Het betreft in ieder geval de volgende projecten:

vispassages
Binnen het brede project ‘Ruim baan voor vissen’ wordt specifiek studie gedaan naar vispassages. Er 
wordt door de waterschappen, in overleg met de hengelsportfederatie en Staatsbosbeheer een project 
gedefinieerd. In het project wordt ook aandacht besteed aan het achterland (Fryslân, Groningen, Dren-
the, Duitsland).

Zeeforel terug in het lauwersmeer
Eind 2012 is een studie gestart naar de mogelijkheden om zeeforel terug te brengen in het Lau-
wersmeer. Dit initiatief is genomen door de hengelsportfederatie Groningen-Drenthe, met inschakeling 
van o.a. Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest en de Waddenvereniging. De zeeforel wordt 
gezien als icoonsoort van een grote groep trekvissoorten die de ontwikkeling van een regionale toeris-
tische economie rond sportvisserij op zeeforel (en mogelijk andere vissoorten) kan aanjagen. Er wordt 
in 2014 gestart met de eerste activiteiten om de zeeforel te herintroduceren in het Lauwersmeer en het 
achterliggende stroomgebied. 

Herontwikkeling Bochtjesplaat
Herontwikkeling van de Bochtjesplaat is in overleg met Staatsbosbeheer onderdeel geworden van het 
project Súd Ie. Bochtjesplaat wordt ingepast in het Lauwersmeergebied. De functies natuur en water 
zijn dominant. Rust is van essentieel belang, het terrein mag geregeld overstromen met boezemwater. 
De recreatieve ontsluiting is gericht op natuurgerichte activiteiten en mag geen schade toebrengen aan 
de hoofdfuncties. 

Er zullen de komende jaren meer projecten en studies starten in het Lauwersmeergebied, waarbij wij 
niet als trekker fungeren, maar waar we graag een positieve bijdrage aan leveren. Wij hopen dat de lijst 
met dit soort positieve volgprojecten dan ook steeds langer wordt en dat we gezamenlijk bijdragen aan 
de centrale ambities voor het Lauwersmeer:

Het Lauwersmeer als internationale toplocatie op het gebied van natuurontwikkeling, water-
management en toerisme en een regionaal vliegwiel voor visserij.
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Hoogeland 
(Noord-

Groningen)

Klankbordgroep 
“Platform Lauwersmeer”

Project
organisatie A

Project
organisatie B

Project
organisatie C

Stichting 
INPL 

Stuurgroep Lauwersmeergebied

Noord-Oost 
Fryslân 
(ANNO) Programmateam

Lauwersmeer

7 organisatie

7.1 inleiding
Het Nationaal Park Lauwersmeer is een succes. De focus op het natuurbeheer en natuurgerichte recrea-
tie, het draagvlak in de regio, de publieke en private economische investeringen, de rol van voorlichting 
& educatie en de bestuurlijke samenwerking spelen hier een belangrijke rol in. 

Nu het Rijk zich uit het Nationale Parkenbeleid terugtrekt verdient het de aanbeveling om te zoeken 
naar een andere voortzetting van het beleid. Voor die voortzetting van beleid moeten we een nieuwe 
vorm vinden. Dit hoofdstuk beschrijft de nieuwe organisatiestructuur en de bijbehorende taak- en 
rolverdeling. Met deze organisatiestructuur borgen we de onderlinge afstemming van de afzonderlijke 
deelprojecten binnen het Lauwersmeergebied en bundelen we de kracht van en de kennis over het 
gebied.

7.2 organisatiestructuur
Bij het oprichten van de Stuurgroep Lauwersmeer en het opheffen van het Overleg Orgaan Nationaal 
Park Lauwersmeer is er een nieuwe organisatiestructuur wenselijk. Taken en rol van de diverse organi-
satie onderdelen en van de ondersteunende eenheid (gebiedsregisseur, secretariële ondersteuner en 
communicatie adviseur) worden na vaststellen van dit Uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt. Die 
nieuwe organisatiestructuur kan worden samengevat via onderstaand organogram.
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stuurgroep lauwersmeer
De Stuurgroep Lauwersmeer is verantwoordelijk voor de aansturing van de verdere uitwerking van de 
Koers voor het Lauwersmeer. Ook het Nationaal Park valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuur-
groep. De Stuurgroep bestaat uit bestuurders van de provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente 
Dongeradeel, gemeente Kollumerland c.a. en de gemeente De Marne. Er vindt ambtelijke ondersteu-
ning plaats door het Programmateam Lauwersmeer. Er is sprake van roulerend voorzitterschap. De 
Stuurgroep Lauwersmeer komt twee keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden voorafgegaan 
door een bijeenkomst van het Platform Lauwersmeer.
Staatsbosbeheer en de waterschappen hebben qua beheer zeer belangrijke rollen binnen het Lau-
wersmeergebied. Zij schuiven aan bij de stuurgroepbijeenkomsten wanneer dat (inhoudelijk) gewenst is.

platform lauwersmeer
Klankbordgroep ‘Platform Lauwersmeer’ bestaat onder andere uit eigenaren, beheerders, onderne-
mers, natuurbeschermingsorganisaties, belangenvertegenwoordigers en overige overheden. Onder-
meer de leden van het (voormalig) Overlegorgaan en de (voormailge) Permanente Beheer Commissie 
(voor zover niet in het Overleg orgaan vertegenwoordigd) worden hier ook voor uitgenodigd. 

De Klankbordgroep Lauwersmeer adviseert de Stuurgroep over het beleid en het daaruit voortvloei-
ende uitvoeringsprogramma. Voor de Stuurgroep is het belangrijk dat ideeën voor projecten zoveel 
mogelijk ontstaan en gedragen worden door de mensen uit het gebied. Daarmee wordt ook de betrok-
kenheid bij de uitvoering bevorderd. Het aantal ondernemers wordt fors uitgebreid. Zij zijn onmisbaar 
als bedenkers en uitvoerders van projecten. Staatsbosbeheer, IVN en de nog verder vorm te geven 
Stichting Nationaal Park Lauwersmeer zullen uiteraard een belangrijke rol blijven vervullen als het gaat 
om projecten die het Nationaal Park betreffen.

De Klankbordgroep heeft als functie:
• het onderling uitwisselen van informatie (Platformfunctie);
• het inbrengen van thema’s, ideeën en projectvoorstellen voor de Stuurgroep;
• het reageren op en adviseren over de plannen van de Stuurgroep.

De Klankbordgroep Platform Lauwersmeer wordt ondersteund door de zogenaamde gebiedsregisseur 
en een secretarieel ondersteuner. De gebiedsregisseur en secretarieel ondersteuner zijn ook de verbin-
dende schakel tussen Stuurgroep en Klankbordgroep. 

programmateam lauwersmeer
Het Programmateam Lauwersmeer heeft een voorbereidende, coördinerende en organiserende rol en 
bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiger van provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente 
Dongeradeel, gemeente Kollumerland c.a. en de gemeente De Marne. Het programmateam wordt 
aangevuld met een gebiedsregisseur, secretariële ondersteuning en communicatieondersteuning. Dit 
driemanschap ondersteunt de stuurgroep, het programmateam en de Klankbordgroep ‘Platform Lau-
wersmeer’. Het programmateam maakt jaarlijks kort verslag van haar activiteiten en stelt een jaarlijkse 
actualisatie op van dit Uitvoeringsprogramma. In die actualisatie wordt tenminste de stand van zaken 
van de diverse projecten in en om het Lauwersmeer beschreven en wordt melding gedaan van nieuwe 
ontwikkelingen in dit gebied.   
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projectorganisatie
Formeel ligt er een verantwoordingslijn tussen de Stuurgroep Lauwersmeer en de projectleider van een 
projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project uit het uitvoeringspro-
gramma. In de praktijk zullen de projectleiders van de diverse deelprojecten worden aangestuurd door 
het Programmateam Lauwersmeer.

stichting informatievoorziening nationaal park lauwersmeer
In november 2010 is op initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer de stichting 
Informatievoorziening NP Lauwersmeer opgericht met als doel het bevorderen van de informatiever-
strekking in en rondom het Nationaal Park. De stichting tracht haar doel(en) te verwezenlijken door 
het oprichten, in stand houden, exploiteren van het Activiteitencentrum (AC), en drie basis(informatie)
punten. Deze stichting onderhoudt rechtstreeks contact met het Programmateam Lauwersmeer om 
haar activiteiten af te stemmen op de ontwikkelingen in het gebied. Het voormalige Overlegorgaan 
heeft geadviseerd toe te werken naar een stichting met een bredere doelstelling. In samenhang met de 
gezamenlijk te ontwikkelen marketingstrategie voor het gebied zal de stuurgroep zich beraden op de 
organisatie hieromtrent.

7.3 werkbudget (inclusief financiering Quick wins)
Vanuit de betrokken overheden die in de Stuurgroep vertegenwoordigd zijn, zijn middelen beschikbaar 
gesteld voor het proces en voor het initiëren van projecten en ontwikkeling (werkbudget Lauwersmeer-
gebied). Voor het eerste jaar is er een werkbudget (inclusief een eenmalige bijdrage van Nationaal Park) 
beschikbaar van totaal  302.000,-. Het tweede uitvoeringsjaar is dit werkbudget in totaal  200.000,- 
(zie overzicht hoofdstuk 8). Uit dit budget worden allerlei procesactiviteiten, voorbereidende onderzoe-
ken en in enkele gevallen kleine geprogrammeerde projecten (Quick Wins) financieel ondersteund. In 
het geval een deel van het werkbudget niet wordt benut, kan overwogen worden dit in te zetten voor 
kleinschalige (Quick Wins) projecten.
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8 uitvoeringsprogramma 
fase 1 - 2014/2015

Op de volgende pagina’s ziet u een financieel overzicht van de geraamde kosten en dekking van de 
kosten van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014 en 2015. 
De tabel valt uiteen in twee onderdelen namelijk een overzicht van (kosten en dekking) van:

•	 de begroting van het zogenaamde werkbudget en 
•	 de uitvoeringskosten 1e fase van het Land en vaarrecreatie koepelproject: Rondje Lauwersmeer.  

De linker tabellen van beide onderdelen geven inzicht in de geraamde kosten per koepelproject en de 
rechtertabellen geven inzicht welke partijen een bijdrage leven aan de financiering van de betreffende 
projectonderdelen. Dit uitvoeringsprogramma bestrijkt de jaren 2014 en 2015. Mocht de uitvoering van 
de eerste fase uitlopen dan wordt de verslaglegging meegenomen in een eventuele 2e uitvoeringsfase. 
Het uitvoeringsprogramma inclusief de financiële tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. 

De te maken kosten van het werkbudget (inclusief de Quick wins) voor de komende twee jaar zijn na-
genoeg gefinancierd. Aan een volledig sluitende kostendekking van het Rondje Lauwersmeer 1e fase, 
wordt nog druk gewerkt. De Provincie Fryslân heeft toegezegd haar uiterste best te doen om de nog 
ontbrekende financiële middelen (2 maal  166.500) voor de uitvoering van de 1e fase van het project 
Rond om het Lauwersmeer beschikbaar te stellen. De bijdragen van beide Provincies en gemeente De 
Marne zijn reeds toegezegd. 
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Financiele tabel werkbudget  (incl. Quick wins)
Overzicht raming kosten per Koepel / projectonderdeel

Uitvoeringsjaar 2014 Uitvoeringsjaar 2015 Totaal 2014 -2015
Beschikbare middelen 
werkbudget 2014/2015 
(incl. Quick wins)

 

1. Koepel natuur  € -    € -    € -    € -   

   

2. Koepel land en vaarrecreatie    

* Voorbereiding Rondje lauwersmeer  € 75.000,00    € 75.000,00  € 75.000,00 

    € -   

3. Koepel PR&Marketing, voorlichting en educatie     € -   

*  Quick wins  € 50.000,00  € 50.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00 

*  Dark Sky Park - onderzoek  € 10.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00 

*  Vogeluniversiteit  (n.b. 1)  € 130.000,00  € 130.000,00  € 130.000,00 

*  Wind in beweging   (n.b. 1)  € 60.000,00  € 60.000,00  € 60.000,00 

*  Marketingstrategie fase 1  € 20.000,00  € 20.000,00  € 20.000,00 

   

Totaal geprogrammeerd werkbudget (incl Quick wins)  € 270.000,00  € 125.000,00  € 395.000,00  € 395.000,00 

   

Nog te programmeren werkbudget  € 32.000,00  € 75.000,00     € 107.000,00 

Totaal beschikbaar werkbudget 2014-2015 (incl. 
Quick wins  per instantie)

 € 502.000,00 

n.b. 1 = bijdragen van fondsen kan de bijdrage vanuit het werkbudget nog verlagen. 
   

Financiele tabel raming kosten uitvoering project Rondje om het Lauwersmeer  

Overzicht raming kosten Rondje Lauwersmeer 

Uitvoeringsjaar 2014 Uitvoeringsjaar 2015 Totaal 2014 -2015
Beschikbare middelen 
werkbudget 2014/2015 
(incl. Quick wins)

 

* Uitvoering 1e fase  € -    € 3.300.000,00  € 3.300.000,00  € 3.300.000,00 

Totale bijdrage per instantie

Dekking kosten werkbudget en Rondje
Lauwersmeer

€ 3.802.000,00 
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Overzicht dekking kosten per koepel/ projectonderdeel / per instantie

Provincie Fryslân Provincie Groningen
Gemeente
Dongeradeel

Gemeente
Kollumerland ca

Gemeente de Marne
Nationaal park
Lauwersmeer

Waddenfonds

 € 26.250,00  € 26.250,00  € 7.500,00  € 7.500,00  € 7.500,00 

 € 35.000,00  € 35.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00  € 10.000,00    

 € 3.500,00  € 3.500,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00       

 € 22.750,00  € 22.750,00  € 6.500,00  € 6.500,00  € 6.500,00  € 65.000,00 

 € 15.050,00  € 8.050,00  € 2.300,00  € 2.300,00  € 2.300,00  € 30.000,00    

 € 7.000,00  € 7.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00 

 € 109.550,00  € 102.550,00  € 29.300,00  € 29.300,00  € 29.300,00  € 95.000,00 

 € 37.450,00  € 37.450,00  € 10.700,00  € 10.700,00  € 10.700,00  € -      

 € 147.000,00  € 140.000,00  € 40.000,00  € 40.000,00  € 40.000,00  € 95.000,00  € -   

Overzicht dekking kosten per koepel/ projectonderdeel / per instantie

Provincie Fryslân Provincie Groningen
Gemeente 
Dongeradeel 

Gemeente 
Kollumerland c.a. 

Gemeente de Marne
Nationaal park 
Lauwersmeer

Waddenfonds                                           
(bijdrage nog aan
te vragen)

 € 667.000,00  € 1.000.000,00  € 166.500,00    1)  € 166.500,00 zie bijdr. prov. Gr.   1)  € -    € 1.300.000,00 

 € 814.000,00  € 1.140.000,00  € 206.500,00  € 206.500,00  € 40.000,00  € 95.000,00  € 1.300.000,00 

1)  De Provincie Fryslân heeft toegezegd haar uiterste best te doen om de bijdragen van beide Friese gemeenten ‘over te nemen’ en beschikbaar te stellen.
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Meerjarenplanning Projecten in en rond Lauwersmeer

2013 2014 2015 2016 2017 2018

natuur

Beheerplan Lauwersmeer

Studie relatie Lauwersmeer-Waddenzee (Op weg naar een rijke Waddenzee) 

land- en vaarrecreatie

Súd Ie - eerste fase uitvoering

Súd Ie - tweede fase uitvoering

Vaarcircuit om de Noord - aanvraag Waddenfonds

Vaarcircuit om de Noord - uitvoering

Vaarverbinding Lauwersmeer

Rondje Lauwersmeer - aanvraag Waddenfonds

Rondje Lauwersmeer - eerste fase uitvoering

Rondje Lauwersmeer - tweede fase uitvoering

pr en marketing

Quick Wins

Dark Sky Park - onderzoek

Vogeluniversiteit

Wind in beweging

Regionaal marketingplan

ontwikkelgebieden

Lauwersoog

Zoutkamp

Nieuw Kruisland

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Oostmahorn - Anjum

Hoek van de Bant

volgprojecten

Vispassages

Zeeforel terug in het Lauwersmeer

Herontwikkeling Bochtjesplaat

9 planning

Veel van de geplande projecten waarvoor de Stuurgroep rechtsreeks verantwoordelijkheid draagt, maar 
ook de projecten die nauw samenhangen met deze projecten, worden door de Stuurgroep ‘bijgehou-
den’. Een belangrijke functie van dit Uitvoeringsprogramma is immers het inzichtelijk maken van de pro-
jecten (en de onderlinge samenhang), die in en om het Lauwersmeer gebied spelen. Om die reden zal 
ook de voortgang van die projecten geschetst worden in de actualisatie van dit Uitvoeringsprogramma. 
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