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• Ons werkveld: de volle breedte
Het is zo’n beetje onze trotse werkleus geworden: balans creëren tussen economie, ecologie en
leefbaarheid. Streven naar gezond evenwicht is van cruciaal belang voor de toekomst van dit gebied
waarin we met elkaar (willen blijven) wonen, werken en recreëren. Het is dan ook de rode draad
door het bestaan van de Stichting Weerribben-Wieden.
Op deze plek willen we dat graag nog eens extra benadrukken. Misschien ten overvloede. Toch
merken we dat onze stichting stevig moet blijven werken aan de eigen naamsbekendheid en
bovendien nog (te) vaak wordt geassocieerd met “toerisme en recreatie” als exclusief werkveld. Dat
is een misvatting. Want we bedienen natuurlijk een veel breder spectrum in én voor de regio
Steenwijkerland.
Als samenwerkende overheden, natuurbeheerders, plaatselijk belangen en ondernemers in
uiteenlopende sectoren hebben we een belangrijke klankbordfunctie….
• Raad en daad? Kom maar op!
… Als uniek platform waar zo’n grote verscheidenheid aan kennis, kunde en netwerken is
samengebald, nodigt de Stichting Weerribben-Wieden de achterban van al die partners graag uit:
maak daar vooral gebruik van! Kom maar op met je vragen of ideeën. Laat je horen. Trek aan de bel.
Heb je hulp nodig bij een businessplan? Loop je rond met serieuze plannen die de economie en
leefbaarheid van deze regio kunnen verbeteren? Onze stichting is één en al oor. We kunnen
ondernemers in dit gebied verder helpen en staan hen graag met raad en daad bij. Facilitair, met een
verwijzing naar het juiste loket of, waar mogelijk, ook op financieel vlak. Mooie initiatieven die
anders wat blijven sudderen, worden ineens kansrijk met het juiste zetje in de rug. Let maar op.
• Nieuw: een park van wereldklasse
Aan de Nationale Parken in Nederland worden steeds strengere eisen gesteld. De huidige twintig die
ons land rijk is zijn mooie, maar qua omvang bescheiden natuurarealen. De komende jaren worden
ze opgeschaald tot parken van “wereldklasse” met meer (inter)nationale aantrekkingskracht.
Zo’n Nationaal Park Nieuwe Stijl moet voldoen aan een nieuwe standaard. Een belangrijke
voorwaarde is de samenhang van landschappelijke waarden en identiteit van een gebied, als ook de
uitstraling en beleefbaarheid voor bezoekers én de verbondenheid met de regio. Wat deze en andere
punten betreft loopt Nationaal Park Weerribben-Wieden al voorop in de race; de wijze van beheer is
goed voor het Europees diploma van de Raad van Europa en daarmee zijn “we” ook een lichtend
voorbeeld voor andere parken in Europa.
• Flirten met de buren…
In 2016 dong Nationaal Park Weerribben-Wieden mee naar de eretitel “Mooiste Natuurgebied van
Nederland”. We hebben ons gezamenlijk sterk gemaakt voor de nominatie van een nationale
prijsvraag, waarbij we duidelijke raakvlakken zagen (en zien) met het aangrenzende Drenthe. Die
wetenschap maakt het de moeite waard om meer mogelijkheden te benutten.
De nominatie was al een mooie opsteker; het betekent dat we met de plannen voor het Nationaal
Park Nieuwe Stijl op de goede weg zijn. Maar samen kunnen we meer. De contacten met andere
nationaal parken tijdens de “strijd” om het Mooiste Natuurgebied waren zeer positief en hebben ons
ook meer kennis gegeven over de verschillende natuurlijke karakters. De Nationale Parken
Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Weerribben-Wieden vormen bijvoorbeeld een
samenhangend natuurgebied van laagveen tot hoogveen.
Daar kunnen we wat mee. Want verbinding met de regio is essentieel voor de toekomst van de
nationale parken, en “het verhaal” van die omgeving speelt een steeds belangrijker rol.
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Daarom is het waardevol om nu al te kijken op welke vlakken we elkaar kunnen versterken. Dat
maakt Weerribben-Wieden nog mooier en interessanter voor inwoners en toeristen.
Het idee is dat we elkaar in de toekomst kunnen versterken en de bezoeker meer kunnen bieden,
ook qua (toeristische) productontwikkeling. Dit is tenslotte “Nederland in het klein” met z’n hoge
land, maar ook wetlands, de dorpen en stadjes. Het zijn gebieden die organisch in elkaar overvloeien
en zich niets aantrekken van provinciegrenzen.

• Geen grenzen, maar één verhaal
Op die manier kijken we ook al met een schuin oog naar andere regio’s: nationaal parken, nationaal
landschappen of natuurreservaten in Overijssel (IJsseldelta, De Olde Maten) en Friesland (De Alde
Feanen, Rottige Meente) die de totale regio kunnen versterken. Wat onze stichting betreft zijn niet
de grenzen van ons huidige nationaal park leidend, maar draait het om de beleving van het gebied,
de geschiedenis en verhalen die het gevormd hebben, de aard van het landschap en de samenhang
tussen de regio’s.
Kijk eens over onze landsgrenzen: de nationaal parken in en buiten Europa zijn aanzienlijk
grootschaliger van opzet en gasten bezoeken er dikwijls maar een deel van. Nederlandse nationaal
parken zoals Weerribben-Wieden zijn manmade en in vergelijking met veel van die buitenlandse
grootarealen maar groene “postzegels” op de landkaart. Samen hebben ze meer body en
belevingswaarde. Ons standpunt is: daar waar je elkaar kunt versterken, moet je het doen!
• Welcome! Willkommen!
‘Welcome to Weerribben-Wieden, explore this charming - and characteristically Dutch - quatic
landscape’ en ‘Herzlich willkommen in Weerribben-Wieden, auf Erkundungstour durch Hollands
Wasserreich!’. Dat zijn de twee titels van vertalingen van onze toeristische brochures. Voor het eerst
hebben we nu de beschikking over een Engelse en Duitse uitgave voor de gast van over de grens. De
kleurrijke en informatieve folders richten het vizier op het Nationaal Park, vestingstad Steenwijk en
het hoge land, de voormalige Zuiderzeestadjes en Giethoorn en andere typische waterdorpen. Ze
liggen in hotels, op campings en vakantieparken en bij de horeca. Ondernemers kunnen de brochures
bestellen via Marketing Oost.
• Klare taal
De drietalige bebording van en bij vaarwegen en jachthavens wordt dit seizoen afgerond. Heldere
bewegwijzering in klare taal die past in ons streven om een gebiedsvriendelijke entourage te creëren
voor bewoners en bezoekers.
Wat betreft de bewegwijzering: nu doorpakken en breed uitrollen, is ons devies. Oftewel: alle
bestaande (openbare) bebording met regelmaat schouwen, eventuele beschadigingen melden en
waar nodig schoonmaken.
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• Zuinig zijn op wat je hebt
Scherp blijven dus. We moeten over de hele linie kritisch kijken naar het onderhoud van waardevolle
elementen binnen ons gebied, die bovendien de spreiding van het toerisme kunnen stimuleren.
Zorgdragen voor wat we in huis hebben.
Tuinen en parken zijn een goed voorbeeld: zo trekken de dagelijks opengestelde tuinen van Marxveld
in Vollenhove jaarlijks zo’n 25000 bezoekers/wandelaars, maar wordt ook al enige tijd melding
gemaakt van achterstallig onderhoud. Ook het park Rams Woerthe in Steenwijk heeft over
belangstelling niet te klagen en de voortuin kan met de juiste zorg weer een visitekaartje worden. De
stichting ziet regelmatig onderhoud (en zo nodig herstel) als een noodzakelijke bijdrage aan de
schoonheid van ons gebied.

Opname Tuinen van Marxveld 2015
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Iedereen een mooie zomer gewenst!

Stichting Weerribben Wieden - Veneweg 253, 7946 LV Wanneperveen - www.visitweerribbenwieden.com
communicatie@stichtingweerribbenwieden.nl

