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Beetje gekke naam nog “coöperatie Landmakers i.o”, en er wordt vast iets moois nog voor 
bedacht, maar wat er gaande is dat bovengenoemde samenwerken aan een regio dorpen 
beleid waarin Mienskip, trots op de eigen regio en kansen worden gezocht om deze regio te 
verbeteren 
Goed te vermelden dat we starten met een verkenning om te komen tot het predicaat van 
Unesco Biosfeer-gebied Waddenkust.  
 
 
 
 
 
 



Korte toelichting proces en kandidatuur UNESCO Biosfeer Waddenkust 
Doel van de kandidatuur is te weten dat Unesco een sterk merk is en door onze kandidatuur 
behoren we tot een netwerk van 700+ gebieden op de wereld. Het merk Unesco is heel goed 
passend bij de beoogde toeristische doelgroep die zich herkent is het Unesco label. De 
kwaliteit toerist die geïnteresseerd is in cultuur en natuur. Een doelgroep die goed heeft te 
besteden en niet massaal naar het gebied toekomt. Op deze manier voorkomen we 
massatoerisme en sturen we op kwaliteit, passend bij het gebied.  
Met de beoogde afbakening van het gebied stellen we ons als doel om te werken aan een 
gezamenlijke identiteit en deze te positioneren als bestemming in het waddengebied. Een 
mooie samenwerking die o.a. zorgt dat we als gebied gesprekspartner zijn voor o.a. 
overheden die actief zijn op alle transitietafels.  
 
De afbakening van het gebied staat niet vast. Geconstateerd dat er buiten het beoogde 
gebied ook veel belangstelling is voor ‘deelname’. Een mooi compliment aan het initiatief. 
Afgesproken om tijdens de verkenning met elkaar te kijken wat de uiteindelijke scope gaat 
worden. Vertrekpunt is om vanuit Holwerd aan Zee te bouwen aan de beoogde 
olievlekwerking. Zie het als uienringen die stap voor stap doorgroeit. We kunnen niet van de 
vloer ineens naar de zolder.  
 
Aanpak van het proces is dat we in co-creatie in en met het gebied willen gaan werken. Dat 
betekent zowel van onderop als top-down. De organisatie van dit proces is voorlopig in 
handen van de zelfbenoemde kwartiermakers Jan Zijlstra en Marco Verbeek. Voor eigen 
rekening zullen de kwartiermakers voorlopig het proces trekken. Niet vanuit Holwerd aan 
Zee maar vanuit de ‘coöperatie Landmakers i.o.’ vanuit de dorpen is ondersteuning zeer 
gewenst, inmiddels hebben enkelen zich al gemeld waardoor de organisatie vorm begint te 
krijgen. Mochten mensen nog aan willen sluiten, geef dit dan z.s.m. aan ons door.  
 
Beoogde partners zijn de dorpen zelf (netwerk van netwerken) maar o.a. ook Vitale 
Waddenkust en gemeente Noardeast Fryslân. In welke rol zal nog moeten blijken, 
gesprekken hierover moeten nog plaatsvinden. In eerste instantie is het doel elkaar te 
informeren en te verrijken waar kan.  
 
Het gebied werkt met een aantal eigen agenda’s, opgesteld door de gebruikers van het 
gebied zelf. Een daarvan is de landbouwagenda. Vanuit de landbouw is de algehele 
nadrukkelijke voorwaarde dat het gebied geen beperkingen en extra regels krijgt opgelegd 
met beoogd predicaat. Dat signaal is duidelijk en wordt vanzelfsprekend gerespecteerd, 
immers is de landbouw een belangrijke drager van de identiteit van het gebied. De insteek is 
dat het gebied de landbouwsector kan verrijken en een positieve bijdrage kan leveren aan 
o.a. de beeldvorming.  
 
Inmiddels hebben we een indrukwekkende symposium gehouden, deze is volledig terug te 
zien via onderstaande link. 
https://www.holwerdaanzee.nl/nld/inschrijving-symposium-unesco-biosfeer-waddenkust-
geopend/ 
 


