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Thema: herkenbare historie 

 

Onderdeel: Identiteit 

 

(1) Beknopte toelichting. 

De bijzondere landschapsgeschiedenis geeft het waddengebied een geheel eigen en unieke identiteit. 

Deze waarde moet worden gekoesterd en kan ook worden benut. Het waddengebie d verandert meer 

en meer van een productieruimte in een consumptieruimte. Deze verandering leidt ertoe dat 

landschap en cultuurhistorie beter te ‘vermarkten’  zijn.  Naast een intrinsieke betekenis krijgt het 

cultuurlandschap ook een economische betekenis.  

 

(2) Kaders Derde Nota Waddenzee: Doelstelling voor landschap en cultuurhistorie is onder 

meer het behouden, herstellen en ontwikkelen van de landschappelijke en 

cultuurhistorische elementen en structuren die bijdragen aan het karakter of de 

identiteit van het landschap van de Waddenzee, met name rust, weidsheid, open 

horizon en natuurlijkheid waaronder duisternis.  

De identiteit van de Waddenzee wordt bepaald door een aantal kernkwaliteiten, 

die zeldzaam en niet of moeilijk vervangbaar zijn: natuurlijke rijkdommen, 

horizon en samenhang  

 

 

 

(3) Kansen  De concurrentiepositie van het Waddengebied op de recreatief -toeristische markt 

wordt versterkt en verbreed door de culturele en landschappelijke identiteit beter 

te benutten. Dit kan onder meer door nieuw e cultuurhistorische wandel - en 

fietstochten, opknappen van cultuurhistorisch erfgoed, het beter ontsluiten 

hiervan, het beheren van het cultuurlandschap en het  vergroten van het aanbod 

in erfgoedlogies.   

(4) Knelpunten Een belangrijk knelpunt is hoe ev enwicht wordt gevonden tussen enerzijds het 

behouden van de belangrijkste en kenmerkende kwaliteiten, en anderzijds 

duurzame ontwikkeling niet wordt gehinderd. Een treffend voorbeeld is de 

inpassing van windturbines als nieuwe tijdslaag in het cultuurhisto risch 

waardevolle landschap. Ook hier is ontwikkeling van een afwegingskader 

gewenst. 

Daarnaast kan een stimuleringsbeleid gericht op het onderhoud en beheer van 
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waardevol erfgoed en landschapselementen door boeren en burgers (‘local 

ownership’) bijdragen aan het behouden van de regionale identiteit.  

(5) Vragen Welke kernkwaliteiten van de Waddenregio moeten tenminste worden 

veiliggesteld? Op welke wijze kan hiervoor in de Waddenregio een 

samenhangende aanpak worden ontwikkeld?  

Wie neemt hierin het voorto uw? Wie zijn betrokken? Wie neemt welke rol op 

zich?  

Welke goede voorbeelden van stimuleringsbeleid en ‘local ownership’ zijn er? 

Hoe kan dit beleid structureel worden versterkt?  

(6) Aanbevolen 

uitspraken  

RCW 

Het RCW ziet landschap en cultuurhistorie va n de Waddenregio als een ‘unique 

selling point’.  Vanuit dit gezichtspunt neemt het RCW de coördinerende en 

regisserende verantwoordelijkheid op zich, en stimuleert alle betrokkenen om 

samen te werken aan een duurzame ontwikkeling en beheer van het 

cultuurlandschap.  Ten behoeven van communicatie en marketing wordt een 

samenhangende aanpak ontwikkeld.  

(7) Inhoudelijke 

consequenties 

Voldoende bescherming voor de kernkwaliteiten van het landschap en cultureel 

erfgoed van de Waddenregio. Benutten van de kernk waliteiten als 

richtinggevend kader bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Identificeren en benoemen van karakteristieke en unieke waarden en benutten in 

marketing.  

(8) Procesmatige 

consequenties 

Nadere uitwerking kan plaatsvinden in het kader van de ‘trilateral e strategie 

voor ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de 

Waddenregio’, die in het project LancewadPlan wordt opgesteld,.  

(9) Mogelijke 

maatregelen 

 Nieuwe fiets- en wandelroutes, gekoppeld aan landschap en cultuurhistorie.  

 Toegankelijk vergroten van cultureel erfgoed  

 Stimuleren voorlichting / informatievoorziening over cultureel erfgoed  

 Bevordering cultuurtoerisme en vergroten aanbod erfgoedlogies  

 Verbinding zoeken met het (ten onrechte) onbekende en onbeminde 

achterland en met de b uurlanden 

 benutten landschap en cultureel erfgoed bij de branding van de regio 

 verbreding van de verantwoordelijkheid voor het beheer van het 

cultuurlandschap 

(10) 

Meetbaarheid 

en monitoring 

Aantal projecten ter versterking/behoud van de identiteit van de  Waddenregio. 

 

 


