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Visie toerisme & recreatie: PB’s aan woord
De eerste twee startbijeenkomsten voor het opstellen van een nieuwe visie toerisme en recreatie
voor Weerribben-Wieden werden goedbezocht door zowel bewoners als ondernemers; nu is het
woord aan de plaatselijk belangen in Steenwijkerland. In oktober staat een tweetal interactieve
avonden gepland voor vertegenwoordigers van plaatselijk belangen in de gemeente. Centraal staat
de vraag wat ontwikkeling van de sector betekent voor de verschillende kernen, wat de ambities en
wensen zijn van plaatselijk belangen. Een ander punt op de agenda is het nut en de noodzaak van
toeristische toegangspoorten in Weerribben-Wieden; er is een dertigtal potentiële locaties in beeld
gebracht, de concrete uitvoering start op twee daarvan.
De eerste sessie is op donderdag 10 oktober, inloop vanaf 19.15 uur bij 't Binnenhof, Binnenweg 12
in Paasloo. De tweede gelijkwaardige sessie is op woensdag 16 oktober vanaf 19.15 in de Ploats,
Groenestraat 18 in Blokzijl. Beide avonden zijn besloten, opgeven kan via
linda.de.graaf@steenwijkerland.nl. Geef in de mail aan wat de naam is, de gewenste datum, namens
welke organisatie u aanwezig bent en het aantal personen.
Een eigen podium
We hebben een serieuze missie: het verbinden van economie, ecologie en leefbaarheid in een unieke
regio en daarmee mogen we best wat zichtbaarder zijn. De tijd is rijp voor een zelfstandig podium, in
de vorm van een eigen site die nu in de steigers staat. Het nieuwe platform voor alle ontwikkelingen
rondom de stichting, het werkgebied in beweging en de samenwerkende partners. Dus heb je
vragen, opmerkingen of innovatieve ideeën voor een kansrijk project in dit gebied? Kom maar op.
Contactadres: info@stichtingweerribbenwieden.nl.
Met de nieuwe website opereert de stichting voortaan onafhankelijk van de huidige, toeristischrecreatieve host. Alles op promotioneel gebied blijf je gewoon vinden op het vertrouwde adres:
www.visitweerribbenwieden.com.

Fotokunst: Noorderlicht daagt uit
De regio inspireert. Dat geldt voor schilders en dichters, maar ook voor artistieke
(beroeps)fotografen die zich graag laten betoveren door de authenticiteit van de leefomgeving en de
schoonheid van het landschap. Weerribben-Wieden leent zich bij uitstek voor een kunstzinnige
vertaalslag. Daarom is onze stichting ook zeer verheugd te melden dat een prestigieuze fotoexpositie onder de vlag van Noorderlicht wordt binnengehaald. Het is de bedoeling dat dit beroemde
fotopodium, dat jaarlijks een internationaal festival organiseert, in Steenwijkerland een project
opzet, waar in professionele kunstfotografen en amateurfotografen worden betrokken. Kunstenaars
worden door Noorderlicht opgeroepen om verhalende (“narratieve”) foto’s te maken in het land van
Weerribben en Wieden, die door een vakjury beoordeeld zullen worden en geëxposeerd in het
gebied. Maar ook de bijdragen van amateurfotografen zijn welkom; iedereen in en rond dit gebied
mag meedoen. Het ontstaan en de geschiedenis van deze regio staan centraal.
Noorderlicht agendeert met narratieve fotografie maatschappelijke kwesties. De relatie tussen mens
en natuur is daar één van. Voor informatie over Noorderlicht: noorderlicht.com
De oproep aan fotografen volgt in 2020.
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Nederland in het klein
De Nationaal Parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Weerribben-Wieden vormen op
landschapsniveau een samenhangend gebied; het water van het hoger gelegen Drents Plateau komt
via beekdalen naar de laagte van Overijssel. Feitelijk zou je kunnen stellen dat dit “Nederland in het
klein” is. Op een gering oppervlak zijn alle landschapstypen verenigd en ligt een rijk stuk
cultuurhistorie samengebald.
Gesprekken staan op stapel met vertegenwoordigers van Drentse Nationale Parken. Zoals eerder
gemeld ziet Weerribben Wieden duidelijke raakvlakken met aangrenzende natuurgebieden in de
buurprovincies; verbinding met de regio is één van de landelijk geformuleerde twaalf voorwaarden
voor de nieuwe standaard van een Nationaal Park. Wat kunnen we samen doen, waar zit de
gezamenlijke “win“. Op welk gebied kunnen we elkaar versterken? Dat zijn vragen die de komende
tijd centraal staan.

Boeiend: landschapsbiografie
Wat Weerribben-Wieden en de Drentse Nationaal Parken sterk bindt is de gezamenlijke
landschapsbiografie. Die vertelt het ontstaansverhaal van ons (natuur)gebied en wat daarvan
tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Zie het als een boeiend en rijk geïllustreerd
levensverhaal van de streek. Het idee is: wie dat verleden herkent en begrijpt kan ook werken aan de
toekomst ervan. Landschapsbiografie helpt ons veel te verklaren, zoals de reden waarom mensen
zich ergens vestigden (hogere zandgronden of veengebieden om te ontginnen) en de erfenis daarvan
die zich vertaalt in hedendaagse patronen.
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