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Aanleiding
SOCIALE INNOVATIE

mogelijkheden op het gebied van cultuurtoerisme toe te

is daarnaast de aanwezigheid van de zeestad

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor

voegen en zo economische activiteiten in het gebied te

Harlingen, de voormalige academiestad Franeker

(schaalvergroting in relatie tot landschap) tussen de

plattelandsontwikkeling. NW Fryslân is een van de

stimuleren?

en de Friese hoofdstad Leeuwarden. Kansen liggen

landbouw en de leefomgeving waar mogelijk te

in het versterken van de samenhang tussen het

verminderen;

LEADER-gebieden in Nederland. In elk LEADER-gebied

*

Het zoeken van (nieuwe) manieren om de spanning

is er een Lokale Actiegroep (LAG) en een Lokale

Dit vraagt om een goede analyse van de ruimtelijke

platteland en de stad. Hierdoor kan een economische

Ontwikkelingsstrategie (LOS). De huidige LEADER-periode

identiteit en kwaliteiten en de sociale kracht van de

dynamische en veerkrachtigere streek worden

ecologische ontwikkeling die het Werelderfgoed

loopt tot en met 2021, mogelijk tot en met 2022.

regio. Met de kracht van de regio, het actieve burger- en

ontwikkeld. Het gaat om het benutten van elkaars

Waddenzee biedt;

De overkoepelende doelstelling van LEADER NW

ondernemerschap, de identiteit, het landschap en de

krachten voor de gastvrijheidseconomie. Het creëren

Fryslân is het bevorderen van economische vitaliteit.

cultuurhistorie beschikt dit gebied over de essentiële

van werkgelegenheid staat ook bij dit thema centraal.

economische potentie van zilte teelt en precisie

In de LOS is een aantal actielijnen gedefinieerd.

ingrediënten om tot innovatieve samenwerking

Daarbij kan gedacht worden aan:

landbouw.

Eén daarvan is “nieuwe verdienmodelen voor

en concrete uitwerkingen te komen als reactie op

*

cultuurhistorie en landschap”. De LAG signaleert dat

demografische ontwikkelingen en de majeure opgaven.

er op het gebied van cultuurhistorie en landschap tal
van kansen liggen om (cultuur) toerisme in NW Fryslân
te stimuleren, maar dat het kennelijk lastig is om tot
levensvatbare en rendabele initiatieven te komen.
De vraag die hier dan ook voor ligt is: welke kansen
liggen er in het gebied om nieuwe arrangementen of

VERBINDING harlingen, franeker en leeuwarden
Westergo en Het Bildt bestaan voor een groot
deel uit karakteristieke terpdorpen, dijkdorpen en

Het onderzoeken van stad-platteland relaties

*

*

*

Het benutten van kansen voor economische en

Het in beeld brengen van de kansen en

Ondersteunen bij experimenten en onderzoek

(werkgelegenheid, studie, onderzoek en innovatie)

waarbij samengewerkt wordt tussen boeren/

op het gebied van klimaat en water, biodiversiteit

ondernemers en studenten/(hoge)scholen.

en leefbaarheid;
*

Het ontwerpen van verdienmodellen voor
cultuurhistorische en landschappelijke waarden;

kleinere nederzettingen, waarvan enkelen een status

in beeld brengen en realiseren van praktische

als beschermd dorpsgezicht hebben. Bepalend

LEESWIJZER
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De kracht van de regio bestaat uit de identiteit van

De kwaliteitenkaart vergroot het bewustzijn voor de

Met dorpsbelangen, betrokken organisaties en

De combinatie van de kansenkaart met de ideëen

landschap en erfgoed van het Waddenlandschap,

kwaliteiten van het landschap en erfgoed met de

ondernemers zijn ideeën en initiatieven in kaart

biedt een toekomstperspectief om te investeren in een

grenzend aan het Werelderfgoed Waddenzee. Het

bezienswaardigheden. De kaart geeft de uniciteit van

gebracht die betrekking hebben op het versterken

gezamenlijke ambitie voor de verhalen van Westergo.

gebied bestaat uit een verrassend dijkenlandschap

de verschillende deelgebieden of erfgoedensembles

van de verhalen van het verleden en heden en de

Daarvoor zijn zowel de ideëen vanuit de dorpsbelangen

met reeksen van terpen en dorpen, gelegen aan

aan. Deze ensembles bestaan uit de dorpen met het

landschappelijke kwaliteiten. Deze ideeën vormen

in beeld gebracht als een aantal gebiedsgerichte

de Waddendijk het icoon van waterveiligheid

omringende cultuurlandschap. Ze vormen als het ware

een onderdeel van een samenhangende toeristische

thema’s, die door samenwerking kunnen worden

en watererfgoed. Het gebied is rijk aan erfgoed,

een kralenketting langs de Waddenkust. Het doel is

structuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen

uitgewerkt voor mogelijke aanvragen LEADER of BLI.

middeleeuwse kerken, staten en stinsen, archeologische

om de verhalen van het gebied, zoals die van ‘de

de waddenzeeroute, de waddenkustroute, de agro-

vindplaatsen en bijzondere dorpen. Het verhaal

oude zee’, de terpen, de stinzen en de kerken beter

recreatieve route. De bestaande archeologische

van deze regio is een ontdekkingstocht met de

te beleven en om de bereikbaarheid en vindbaarheid

steunpunten kunnen onderdeel worden van het

aantrekkelijke combinatie van natuur en cultuur.

van de iconen aan de waddenkust te vergroten. Op

toeristische informatie- en overstappunten aan de

deze kaart zijn niet de voorzieningen en de recente

Waddenkust. De Waddendijk en de kerktorens zijn

bezienswaardigheden, zoals de projecten van Sense of

potentiële locaties om als belvedères de rust en ruimte

Place aangegeven. Deze kunnen in een later stadium

van het landschap te kunnen beleven.

aan de kaart worden toegevoegd.
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Verhalen van het verleden en heden

Het landschap van dit kustgebied werd bepaald
door de zee, hier hadden eb en vloed lange tijd vrij
spel. Dankzij de vruchtbare grond was het gebied
al vroeg bewoond, voornamelijk op de terpen. In de
Middeleeuwen werd de zee bedwongen door dijken,
waarna de welvaart groeide. Snel volgde de bouw
van de eerste kerken, steden en dorpen en de staten
en stinzen.
Westergo maakt naast Oostergo en Zevenwouden
onderdeel uit van de drie gebieden waarin de
provincie Fryslân oorspronkelijk was ingedeeld. In de
Middeleeuwen was Westergo een eiland gescheiden
door de Middelzee en de Marne van Oostergo en
Zuidwest-Fryslân. Nadat de grootste delen van de
Marne en de Middelzee omstreeks 1500 waren

> afb. Kwartieren Fryslân 1579-1795: Oostergo, Westergo, Zevenwouden
(bron: Udo Ockema - Eigen werk)

ingepolderd, veranderde het landschap niet meer
fundamenteel van karakter.
Halverwege de achttiende eeuw werden de Oostelijke
Bildtpollen en de Noorderleechpolder ingedijkt. Een
groot deel van dit buitendijkse gebied is tegenwoordig
in eigendom van It Fryske Gea, die hier aan het einde
van de twintigste eeuw is gestart met de ontwikkeling
van grote aaneengesloten natuurgebieden.
Het Noordwesten van Fryslân kenmerkt zich als een
robuust agrarisch landschap, met karakteristieke
terp- en dijkdorpen, twee beschermde stadsgezichten
(Harlingen en Franeker), monumentale boerderijen,
kerken en stateterreinen, oude dijkstructuren,
kwelderwallen, opvaarten en trekvaarten en uitgestrekte
natuurgebieden. Bepalend is bovendien de aansluiting
bij het Waddengebied, met de Waddendijk en het
achterliggende Waddenland, dat onderdeel is van het
UNESCO Werelderfgoed.

Kernkwaliteitenkaart
Dorpen aan de waddenkust
> afb. Kaart van Westergo, uitgave 1785 (bron: Digitale collectie, Rijksuniversiteit Groningen)
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kERNKWALITEITENkaart wADDENLANDSCHAP
Het gebied bestaat uit een kwelderwallenlandschap
met reeksen van terpdorpen, gelegen aan de
Waddendijk of op de kwelderwallen, zoals Wijnaldum,
Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum
en Minnertsga. In het buitengebied komen vele
monumentale boerderijen voor. Westergo wordt
in het noordoosten begrensd door Het Bildt, de
kuststrook aan de Waddenzee. Dit gebied maakte
deel uit van de Middelzee. Deze zeearm werd aan
het begin van de zestiende eeuw bedijkt, waarna
het zijn karakteristieke verkavelingsstructuur kreeg.
Kenmerkend zijn eveneens de dijkdorpen zoals St.Annaparochie, St.-Jacobiparochie en Oudebildtzijl, dat
de status van beschermd dorpsgezicht heeft.

legenda
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De ingrediënten om deze eigen verhalen gezamenlijk

unieke kenmerken van het Friese erfgoed, ‘het Frysk

mee vorm te geven zijn onder andere:

eigene’, de basis is van een bijzonder verhaal van

*

deze regio aan de Waddenkust.

Oude dijkstructuren, waaronder de Slachtedijk.
Deze voormalige slaperdijk is samengesteld uit
oude polderdijken en verbindt het verhaal van het

*

De kerken op de terpen; middeleeuwse Romaanse

gebouwen en groen erfgoed en het bijzondere Friese

en Gotische kerken, die in samenhang met de terp

cultuurlandschap. Aangesloten kan worden bij de

het complete verhaal van de evolutie van de terp tot

belangrijkste kwaliteiten die het rapport Grutsk op ‘e

dorpsgemeenschap met monumentale woningen

Romte van de provincie Fryslân onderscheidt voor het

en boerderijen vertellen;

kleigebied Westergo en het Middelzeegebied:

II

landschap met de strijdt tegen het water;

Het gaat om het religieuze erfgoed, de middeleeuwse
kerken, interieurs, archeologie, monumentale

III

III

Dorpen aan de waddenkust
Voor Westergo betekent dat het samengaan van

D. kansen

*

De verbindingen tussen kerken onderling; zowel

I

ruimtelijk visueel als het gaat om het zicht op de
*

De voormalige Middelzee met het stelsel van

kerktorens, als via routes in het landschap (benutten

kwelderwallen met daarop terpen en terpdorpen en

van het netwerk van oude kerkenpaden)

daartussen kweldervlaktes;
*

*
*

*

Archeologische vondsten op de terpen van onder

verhoogde) boerderijerven;

andere Wijnaldum, Sexbierum, Herbaijum en

De voormalige Middelzee met de Marneslenk

Midlum

begrenzen (met verdichtingen in de vorm van

*

Het interieur van kerken, monumentale boerderijen
en staten;

Een uitgestrekt open kleiterpengebied met een
hoge dichtheid aan terpen, terpdorpen en (vaak

*

*

*

De staten en stinzen zoals Ropta State te

terpen, terpdorpen met kerken, boerderijerven en

Wijnaldum met de landschappelijke tuin van

stateterreinen met als contrast de legen zeepolders);

tuinhistorisch belang vanwege de ouderdom,

De invloed van de oude en nieuwe dynamiek van

19e-eeuwse landschapstuin en de betrokkenheid

de zee, het systeem van huidige en voormalige

van tuinarchitect L.P. Roodbaard en vanwege de

zeedijken;

uitbundige bloemenpracht van stinzenflora;

De zichtbaarheid van de fasering van de

*

Liauckema State in Sexbierum met het

inpoldering;

beeldbepalende vroeg zeventiende-eeuwse

De lintvormige bebouwing in Het Bildt (dijkdorpen en

poortgebouw en het achttiende-eeuwse landhuis

kruisdorpen als St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie

Schatzenburg te Dronryp.

en Vrouwenparochie) ;
*

De specifieke ordening van boerderijen, waterlopen,

De verhalen samen met de unieke kenmerken maken

dijken en dijkwoningen langs de Oude en Nieuwe

het landschap bijzonder. De kwaliteiten in de vorm van

Bildtdijk.

herkenbare structuren in het landschap zijn uitgewerkt
tot een kernkwaliteitenkaart.

Kernkwaliteitenkaart

De kaart geeft de uniciteit van de verschillende deelgebieden of erfgoedensembles aan. Deze ensembles bestaan uit de
dorpen met het omringende cultuurlandschap. Ze vormen als het ware een kralenketting langs de Waddenkust. Het doel
is om de ‘verhalen van de oude zee’ beter te beleven en om de bereikbaarheid en vindbaarheid van de iconen aan de
waddenkust te vergroten.

ensemble I

Ensemble II

Ensemble III

Midlum
Wijnaldum
Pietersbierum
Sexbierum

Oosterbierum
Klooster-Lidlum
Tzummarum
Firdgum
Minnertsga
Wier
Berltsum
ried

Westhoek
St.-Jacobiparochie
Zwarte haan
Nij Altoenae
St.-Annaparochie
Vrouwenparochie
Oudebildtzijl
Nieuwebildtzijl
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ENSEMBLE I
*
*
*
*

Midlum
Wijnaldum
Pietersbierum
Sexbierum

Voor dit ensemble zijn de kernkwaliteiten van het
landschap en de bezienswaardigheden van het erfgoed
op kaart gezet.

dorpsvisie Wijnaldum

dorpsvisie sexbierum
en pietersbierum

Kwaliteitenkaart met
bezienswaardigheden
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ENSEMBLE I
KwaliteitenKAART met
bezienswaardigheden
In de kwaliteitenkaart zijn de kernkwaliteiten van het
landschap verbonden met de bezienswaardigheden als de
verbindende structuren in het landschap. Ontwikkelkansen
liggen bij de oost-west en dwarsverbindingen.
De oost-west verbindingen in dit ensemble zijn;
•

Waddenzeedijk

•

Oude Zeedijk

•

Kwelderwallen die de verbinding vormt tussen de
dorpen

•

Snelweg A31 Harlingen – Leeuwarden

•

Spoorlijn Harlingen – Leeuwarden

In het landschap hebben de dorpen, door middel
van historische paden en wegen een plek aan de
Waddenzeedijk gekregen. Deze plekken aan de
Waddenzeedijk kunnen ontwikkeld worden als
waddenbelevingspunten waarbij de Waddenzeedijk als
belvédère functioneert (Beleef de Waddendijk).
Knooppunten in het landschap zijn belangrijke
ontwikkelingkansen. Binnen dit ensemble kan Wijnaldum,
met het archeologische steunpunt, een belangrijk toeristisch
recreatief knooppunt zijn. Wijnaldum kan mogelijk ontwikkeld
worden tot een Toeristisch Overstap Punt (TOP) (Paad lâns it
Waad).

bezienswaardigheden
midlum en wijnaldum >

bezienswaardigheden
pietersbierum en sexbierum >

legenda >
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ENSEMBLE II
*
*
*
*
*
*
*
*

Oosterbierum
Klooster-Lidlum
Tzummarum
Firdgum
Minnertsga
Wier
Berltsum
Ried

Voor dit ensemble zijn de kernkwaliteiten van het
landschap en de bezienswaardigheden van het
erfgoed op kaart gezet.

dorpsvisie Tzummarum
en firdgum
dorpsvisie Minnertsga

dorpsvisie Berltsum en wier

Kwaliteitenkaart met
bezienswaardigheden
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ENSEMBLE II
KwaliteitenKAART met
bezienswaardigheden
In de kwaliteitenkaart zijn de kernkwaliteiten van het
landschap verbonden met de bezienswaardigheden als de
verbindende structuren in het landschap. Ontwikkelkansen
liggen bij de oost-west en dwarsverbindingen.
De oost-west verbindingen in dit ensemble zijn;
•

Waddenzeedijk

•

Oude Zeedijk

•

Weg over de kwelderwallen die de verbinding
vormt tussen de terpendorpen

•

Elfsteden-, Middelsee- en Kleivaarroute

In het landschap hebben de dorpen, door middel
van historische paden en wegen een plek aan de
Waddenzeedijk gekregen. Deze plekken aan de
Waddenzeedijk kunnen ontwikkeld worden als
waddenbelevingspunten waarbij de Waddenzeedijk als
belvédère functioneert (Beleef de Waddendijk).
Knooppunten in het landschap zijn belangrijke
ontwikkelingkansen. Binnen dit ensemble kan Firdgum, met
het archeologische steunpunt, een belangrijk toeristisch
recreatief knooppunt zijn. Firdgum kan mogelijk ontwikkeld
worden tot een Toeristisch Overstap Punt (TOP) (Paad lâns it
Waad).

bezienswaardigheden
oosterbierum en klooster-lidlum >
bezienswaardigheden
ried

bezienswaardigheden
tzummarum >

bezienswaardigheden
Firdgum >

bezienswaardigheden
minnertsga >

bezienswaardigheden
wier en Berltsum >

legenda >
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ENSEMBLE III
*
*
*
*
*
*
*
*

Westhoek
St.-Jacobiparochie
Zwarte haan
Nij Altoenae
St.-Annaparochie
Vrouwenparochie
Oudebildtzijl
Nieuwebildtzijl

Voor dit ensemble zijn de kernkwaliteiten van het
landschap en de bezienswaardigheden van het
erfgoed op kaart gezet.

dorpsvisie Vrouwenparochie
dorpsvisie Oudebildtzijl
en Nieuwebildtzijl

Kwaliteitenkaart met
bezienswaardigheden
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ENSEMBLE III
KwaliteitenKAART met
bezienswaardigheden
In de kwaliteitenkaart zijn de kernkwaliteiten van het
landschap verbonden met de bezienswaardigheden als de
verbindende structuren in het landschap. Ontwikkelkansen
liggen bij de oost-west en dwarsverbindingen.
De oost-west verbindingen in dit ensemble zijn;
•

Waddenzeedijk

•

Historische dijkstructuren

•

Weg die de verbinding vormt tussen de
parochiedorpen

•

Elfstedenvaarroute

In het landschap hebben de dorpen, door middel
van historische paden en wegen een plek aan de
Waddenzeedijk gekregen. Deze plekken aan de
Waddenzeedijk kunnen ontwikkeld worden als
waddenbelevingspunten waarbij de Waddenzeedijk als
belvédère functioneert (Beleef de Waddendijk).
Knooppunten in het landschap zijn belangrijke
ontwikkelingkansen. Binnen dit ensemble kan Oudebildtzijl,
met het archeologische steunpunt, een belangrijk toeristisch
recreatief knooppunt zijn. Oudebildtzijl kan mogelijk
ontwikkeld worden tot een Toeristisch Overstap Punt (TOP)
(Paad lâns it Waad). Deze TOP onderscheidt zich met de
aanbod van vaararrangementen, fietsverhuur.

bezienswaardigheden
Westhoek en
St.-Jacobiparochie >

bezienswaardigheden
Zwarte haan en
Nij Altoenae >

bezienswaardigheden
St.-Annaparochie en
vrouwenparochie >

bezienswaardigheden
Oudebildtzijl en
Nieuwebildtzijl >

legenda >
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Kwaliteitenkaart met bezienswaardigheden Waddenlandschap
archeologische steunpunten
Archeologisch steunpunt Wijnaldum
Archeologisch steunpunt Zodenhuis Firdgum
Aardeplaats Oudebildtzijl
Cultuurpunten
Kerk
Boerderij (RM)
Molen
Stationsgebouw
Historische tolhuis
Historische sluis
Expeditieschip Willem Barentsz
Radarpost Noord van de Koninklijke Luchtmacht
Stins- of Stateterrein
Natuurpunten
Stinswier
Kloosterterrein (voormalige)
Dijkdoorbaak
Vogelkijkpunt
Kweldercentrum It Noarderleech
Natuurgebied ‘De Blikken’
Eendenkooi
Waddenbelevingspunten
Waddenbelevingspunt
Waddenbelevingspunt Roptasyl
Waddenbelevingspunt Slachtedyk
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ENSEMBLE I
ideeën
MIDLUM
1. Recreatieve verbinding tussen Harlingen en Midlum
herkenbaar maken
2. Jachthaven en startpunt voor rondvaarboten in Harlingen
3. Midlum verbinden met recreatieve routes
4. Recreatieve verbinding tussen Midlum en Wijnaldum
WIJNALDUM
5. Wijnaldum ontwikkelen tot toeristisch overstap punt (TOP)
6. Recreatieve verbinding tussen Wijnaldum en Sexbierum
7. Herstellen van spoorbrug over de Ried

9
9

9

PIETERSBIERUM EN SEXBIERUM
8. Verbeteren van opvaart en daarmee vaarverbinding
realiseren met Franeker
9. Realiseren van recreatieve verbinding naar, langs en achter
de zeedijk

De lijst van ideeën kan worden aangevuld en de ideeën
behoeven nog nadere uitwerking.
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ENSEMBLE II
ideeën
OOSTERBIERUM EN KLOOSTER-LIDLUM
1. Wandel en fietsroutes in dorp aansluiten op recreatieve
verbindingen omgeving
2. Kloostertuin versterken
3. Fiskerleane naar Seedyk ontwikkelen tot volwaardige
recreatiepad
4. Ontwikkelen van fietspad achter de zeedijk
5. Profileren met kloosters en onder andere de kerk, de terpen,
de haringvisserij en de teelt van pootaardappelen
TZUMMARRUM EN FIRDGUM
6. Ontwikkelen van waterrecreatie en jachthaven (afstemming
met Ried, waar ook verbetering plaats vindt)
7. Ontwikkelen tot Toeristisch Overstap Punt met een
samenhangend aanbod van recreatievoorzieningen
zoals; fietsverhuur, horeca, verblijfsaccomodatie en
parkeergelegenheden
8. Realisatie van buitendijks fietspad

8
9

10

7
4

14

3
7

2

11

13

12

6

1
5

MINNERTSGA
9. Verbeteren van eenheid binnen dorp met aandacht voor
historische plekken
10. Ontwikkelen van groene verblijfsplekken en grote ruimtelijke
groenstructuren
Berltsum EN WIER
11. Ontwikkelen van jachthaven als knooppunt van
Elfstedenvaarroute en kleiroute
12. Realiseren van aanverwante bedrijvigheid rondom
knooppunt ‘vaarroutes’
13. Ontwikkelen en stimuleren van historische wandelroutes,
elfstedenfietsroute en stadswandeling
14. Berltsum ontwikkelen tot Gardeniersplaats

15

RIED
15. Ontwikkelen toeristische voorzieningen Ried

De lijst van ideeën kan worden aangevuld en de ideeën
behoeven nog nadere uitwerking.

legenda >

Simply Organized

B. Kwaliteiten

A. Verhalen van het
verleden en heden

I

II

C. ideeën

III

I

II

D. kansen

III

ENSEMBLE III
ideeën
ST.-ANNAPAROCHIE
1. Dorp sterk profileren als Rembrandt-dorp
ST.-JACOBIPAROCHIE
2. Ontwikkelen van fietssnelweg tussen Stiens en St.Jacobiparochie
3. Dorp sterk profileren als Pelgrimsdorp

9

10

VROUWENPAROCHIE
4. Benutten van recreatieve kansen langs
Elfstedenvaartochtroute
5. Realiseren van recreatie verbinding langs de Blikvaart

6

7
10
8

Oudebildtzijl EN Nieuwebildtzijl
6. Oudebildtzijl verder blijven ontwikkelen tot toeristisch
overstap punt (TOP) met voldoende voorzieningen voor
recreant
7. Ontwikkelen van Aerdenplaats als cultureelcentrum
8. Verbinding tussen Oudebildtzijl en Vrouwenparochie
versterken door; koppeling te maken met elfstedenvaarroute , voorzieningen voor electroboten te realiseren en
fietspad te verbreden

4
1
3

2

ZWARTE HAAN
9. Ontwikkelen van dark-sky-tuin
10. Dijkvaarten geschikt maken voor praam en sloepen

5

De lijst van ideeën kan worden aangevuld en de ideeën
behoeven nog nadere uitwerking.
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kansenkaart
Waddenzeeroute
Agro-recreatieve route
Waddenkustroute
tip-top
toeristische punten
waddendijk als
belvédère
kerken als baken
en belvédère
elfstedensloepenroute
bierbrouwerijroute
griene waddendyken
groene parels
aan de waddenkust
gardenierstuin
berltsum
Ontwikkelen toeristische
voorzieningen ried
verbinding
stad-waddenkust
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Waddenzeeroute
De gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en
Harlingen hebben het initiatief genomen om het gedachtengoed van beleefbaarheid en toegankelijkheid
ook langs het overige deel van het Friese Wad om te
zetten tot een concreet projectinitiatief. Dit is samen met
Wetterskip Fryslân uitgewerkt tot het project Op Paad
lâns it Waad (Op pad langs het Wad) ter versterking van
de beleving van het Friese Wad. Het tracé wordt nader
uitgewerkt en zal mogelijk niet overal buitendijks zijn.

Agro-recreatieve route
Recreatieve route langs agrarische bedrijven.
Deel van route o.b.v. project Bildtstars en Eigenheimers
van Sense of Place. Route verder ontwikkelen in de richting van Harlingen.
1. Familie Vogels
2. Jan en Rinske Andringa-Elsinga
3. Familie Jensma
4. Familie de Jong
5. B&B en Galerie Atelier 11
6. Jarig en Kor Palsma
7. Familie van der Werff
8. Hoeve Noordveld

Waddenkustroute
Binnendijkse recreatieve Waddenkustroute over kwelderwallen en oude dijkstructuren, langs historische dorpen
met middeleeuwse kerken op de terpen, archeologische
vondsten en staten en stinsen.
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tip-top
toeristische punten

Archeologische steunpunten als
toeristische informatiepunten en
toeristische overstappunten
waddenkust
Op dit moment wordt het verhaal van het landschap
en erfgoed nog niet als samenhangede verhaallijn
aan de bezoeker gepresenteerd. Een voorstel is om de
bestaande Archeologische Steunpunten uit te breiden
met dit samenhangede verhaal van het internationale
werelderfgoed, het regionale verhaal van het gebied en
de unieke verhalen van ieder steunpunt.
Voor dit project zal worden samengewerkt met Stichting
Erfgoed en Publiek.

Simply Organized

A. Verhalen van het
verleden en heden

B. Kwaliteiten

I

II

C. ideeën

III

I

II

III

D. kansen

terug naar kansenkaart

waddendijk als
belvédère

Waddendijk als belvédère,
verbinden van dorpen aan de
dijk
De Waddendijk is het icoon van het werelderfgoed, een
scheiding tussen de dynamiek van de zee en de cultuur van de dorpen en het dijkenlandschap. Door een
koppeling van de dorpen aan de dijk volgens de historische padenstructuur vormt de dijk een unieke belvédère
aan de Waddenkust. Deze waddenbelevingspunten
zullen op 50 plekken tussen Den Helder en de Dollard
worden ontwikkeld, waardoor de Waddendijk als een
robuuste oostwest verbinding beleefd kan worden.
Voor dit project zal worden samengewerkt met
Investeringskader Waddengebied/Visitwadden.

kerken als baken
en belvédère

Kerkenroute
De dorpen van Westergo bezitten middeleeuwse kerken.
Dit religieuze erfgoed vormt bakens aan de Waddenkust. Het idee is om te onderzoeken of een deel van
deze kerktorens ook toegankelijk kan worden gemaakt,
de beleving van onder, in en op de toren. Vanaf deze
grote hoogte is de beleving van de weidsheid van de
Waddenkust optimaal.
Voor dit project zal worden samengewerkt met Stichting
Âlde Fryske Tsjerken.
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elfstedensloepenroute
De Elfstedentocht, ‘De Tocht der Tochten”, een schaatstocht van bijna 200 kilometer over het natuurijs van
Fryslân. Tegenwoordig wordt deze tocht niet meer zo
vaak verreden, de laatste tocht was in 1997. Maar dat
betekent niet dat deze tocht niet op een andere manier
afgelegd kan worden, want per sloep is de route zeker
de moeite waard. Tijdens de route heb je een prachtig
uitzicht over het water en het land met de historische
steden en dorpjes, leuke haventjes en de stilte van de
natuur.
Om een sloepentocht te kunnen maken
zullen er nog een aantal overstappunten aangelegd
moeten worden en de bevaarbaarheid van de opvaarten naar de dorpen zo mogelijk verbeterd moeten
worden.
Voor dit project zal worden samengewerkt met Stichting Bestemming Noardwest-Fryslân en Stichting Lytse
Faerwegen.
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bierbrouwerijroute
In het Waddengebied worden vele soorten bier gebrouwen. De bieren zijn er in verschillende varianten, blonde
en donkere bieren. In Westergo zou er dan ook een
mogelijkheid zijn om de dit bier, het Waddenbier, wat
meer in de spotlight te zetten. Want voor elk jaargetij is
er wel een heerlijk Waddenbiertje!
Voorbeelden van brouwerijen en bieren uit het Waddengebied:
•

Brouwerij Bonifatius 754 (Dokkum) met bieren zoals;
Wadwit, Klooster Fruit en Acht Guldens.

•

Planetenbieren (Franeker) met bieren zoals, Planetenpils, Planetenbock en Planetendubbel.

•

Brouwdok (Harlingen) met bieren zoals; Captain’s
Daughter, Dokwerker, Wad Weizen, Ús Ale.

•

Fortuna Vlieland (Vleiland) met bieren zoals; Island
Ale, Wad Donker en Duin Blond.

•

Texels (Texel) met bieren zoals; Skuumkoppe, Vuurbaak, Springtij).

Voor de uitwerking van dit projectidee zal een samenwerking tussen deze bierbrouwerijen opgezet moeten
worden, waarbij bij de horeca aan de Waddenkust dit
als ‘arrangement’ aangeboden wordt.
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griene waddendyken
De biodiversiteit in de Middeleeuwse dijkenstructuur en
de historische erfgoed vergroten door het planten/inzaaien van vergeten akkerkruiden en stinzenplanten.
Oude tracés zichtbaar maken.
Verbinding tussen historisch, groen erfgoed en
biodiversiteit
Bewustzijn voor vergeten akkerkruiden en
stinzenplanten
Schoolkinderen en ouderen betrekken bij het 		
planten/inzaaien

gardenierstuin
berltsum
Koppelkansen
• Verkoop gebouw van voormalig lagere tuinbouwschool Berlikum
• Berlikum als schakel tussen Leeuwarden en Waddenkust Westergo
• Agro bedrijven in de glastuinbouw
• Empathec Berlikum
• Historische kerk (kerkenroute)
• Knooppunt van sloepenroutes
• Berlikum als Toeristisch overstappunt
• Hemmemastate

groene parels
aan de waddenkust
Beleven van (voormalige) Staten en stinzen

Ontwikkelen toeristische
voorzieningen ried

COLOFON
IN OPDRACHT VAN:

ErfgoedOrganisaties

LEADER Noardwest Fryslân

Stichting Âlde Fryske Tsjerken
Stichting Erfgoed en Publiek

In samenwerking met:

Stichting Interieurs in Fryslân

Stichting Bestemming Noardwest

Stichting Staten en Stinzen

Uytland

Stichting Noordelijke Lustwarande
Kweldercentum Noarderleech

DORPSBELANGEN

It Fryske Gea

Dorpsbelang Midlum

Stichting Bunker Koehoal

Dorpsbelang Wijnaldum
Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum

oNDERNEMERS

Dorpsbelang Oosterbierum - Klooster-Lidlum

Commerciële Club Noordwest-Friesland

Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum

Cafe/restaurant De Zwarte Haan

Plaatselijk Belang Minnertsga
Doarpsbelang “de Doarpsrounte Wier”

overheid

Stichting Berlikumer Belangen

Provincie Fryslân

Streekbelang Oost- en Westhoek

Gemeente Waadhoeke

Plaatselijk Belang Sint Jabik

Gemeente Harlingen

Vereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae e.o.
Dorpsbelang Vrouwenparochie
Dorpsbelang Ouwe Syl
Plaatselijk Belang St Anne

CONTACTGEGEVENS:
Streekwurk Noardwest Fryslân

ARCHEOLOGISCHE STEUNPUNTEN

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker

Archeologische steunpunt, Wijnaldum

Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker

Yeb Hettinga Museum, Firdgum

Telefoon: 0517 - 38 07 33

Aerden Plaats, Oudebildtzijl

E-mail: noardwest@fryslan.frl

landschap.erfgoed
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