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Website Werelderfgoedcentrum
De website van het Werelderfgoedcentrum http://www.werelderfgoedcentrum-waddenzee.nl/ is voorzien
van een inhoudelijke update. Op de site is de visie en het inhoudelijke concept van het WEC kort uiteen
gezet en kunt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen vinden.

Ontwikkeling Werelderfgoedcentrum
Stichting WEC heeft een kernteam samengesteld dat op dit moment aan de realisatie van het WEC werkt.
Naast Niek Kuizenga bestaat dit team uit Eric Zweers en Simone Huttinga-Doornbos (abcnova), Marc
Noyons, Anat Harel, Elisabeth Dielesen (Marc Noyons en partners) en Martin Boisen (For the Love of Place).
Vanuit het Zeehondencentrum Pieterburen denken de leden van het managementteam mee en voor de
verbinding met lokale belanghebbenden zorgen Klaas Laansma en Barbara Holierhoek.
Met de Community werden in maart afspraken gemaakt om de samenwerking op te pakken in de vorm van
werkgroepen. Van de zes beoogde groepen zijn er inmiddels vier opgestart. De werkgroep Samenwerking
begint binnenkort en de werkgroep Marcom, PR en Sales volg na de zomer.
Werkgroep Gebouw en Omgeving
De werkgroep Gebouw en Omgeving is op 6 april en op 7 mei aan de slag geweest. Het doel is te komen tot
gezamenlijk advies over een gebouw met uitstraling, dat past in de omgeving. Daarnaast denkt de
werkgroep mee over het ontwerp van het Werelderfgoedcentrum. Tijdens de volgende bijeenkomst zal de
werkgroep nieuwe visualisaties van de recent uitgevoerde volumestudie bespreken. Hierin wordt de nu
voorgestelde hoogte van 15 meter +NAP aan zeezijde en 16,5 meter +NAP aan dijkzijde vanuit verschillende
kanten getoond. Voor 27 mei zal duidelijk zijn of over de maximale hoogte consensus is bereikt.
Leden van de werkgroep zijn: Albert Keizer (NG Shipyards), Theo Gerdes (Restaurant Schierzicht), Bas Bijl
(Waddenvereniging), Maarten Snel (watersporter), Philip Drontmann (Duurzame Haven Lauwersoog), Peter
van Dijken (Waterschap Noorderzijlvest), Peter Frank van Benthem (namens ondernemers Lauwersoog),
Sander van Dijk (Zeehondencentrum Pieterburen), Anat Harel (Marc Noyons & Partners).
De werkgroep staat onder leiding van Eric Zweers (ABC Nova). Voor vragen is hij bereikbaar op 06-55763254
of e.zweers@abcnova.nl
Werkgroep Bestuur
Samenwerken is van essentieel belang voor de ontwikkeling en exploitatie van het Werelderfgoedcentrum.
De Stichting WEC hecht aan helderheid in rollen, belangen en zakelijke afspraken – de werkgroep Bestuur
ondersteunt daarbij.
De werkgroep Bestuur buigt zich over goed bestuur en afspraken voor een samenwerkingscultuur die past
bij de cultuur van Lauwersoog. De werkgroep is op 4 mei en 11 mei bij elkaar geweest. In eerste instantie
heeft ze zich bij laten praten over de verdeling van rollen en risico’s op dit moment.
De komende weken zal de werkgroep werken aan haar advies dat uiterlijk 1 juli gereed zal zijn.
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Leden van de werkgroep zijn: Aaltje Rispens (zelfstandig bestuurder), Chris Braat (Natuurmonumenten),
Niek Kuizenga (WEC en Zeehondencentrum Pieterburen), Klaas Laansma (Duurzame Haven Lauwersoog) en
Anat Harel (Marc Noyons & Partners).
De werkgroep staat onder leiding van Elisabeth Dielesen. Voor vragen is zij bereikbaar op 06-29000231 of
Elisabeth Dielesen <elisabeth@dielesenadvies.nl>
Werkgroep Content, Programmering en Educatie
Leden: Marlies Bergman (Zeehondencentrum Pieterburen), Marloes Berndsen (Staatsbosbeheer), Sander
van Dijk (Zeehondencentrum Pieterburen), Christiaan Kooistra (Rijkswaterstaat), Byron Martina
(Zeehondencentrum Pieterburen), Henk Postma (Fotograaf), Hans Revier (Waddenvereniging), Jaap Vegter
(Geïntegreerde Visserij), Ine Kelderman (Natuurmonumenten), Mark Tuit en Maeike Schraa (IVN).
De werkgroep staat onder leiding van Anat Harel. Voor vragen is zij bereikbaar op 06-17641144 of
anat@marcnoyons.com
De eerste bijeenkomst wordt gepland in de week van 18 mei.
Werkgroep Missie & Visie
Leden: Harmannus Blok (gemeente Het Hogeland), Peter van Dijken (Waterschap Noorderzijlvest), Albert
Keizer (NG Shipyards, Stichting Wad Duurzaam), Niek Kuizenga (Stichting WEC/ZHP), Hans Revier
(Waddenvereniging), Martin Boisen (For the Love of Place) en Klaas Laansma (Duurzame Haven Lauwersoog)
De werkgroep staat onder leiding van Anat Harel. Voor vragen is zij bereikbaar op 06-17641144 of
anat@marcnoyons.com
De werkgroep is bijeen geweest op 14 april, en heeft de concept missie en visie voor het toekomstige WEC
besproken. Tijdens de tweede bijeenkomst, gepland voor woensdag 13 mei, wordt een nieuwe versie
voorgelegd waarin de voorstellen zijn verwerkt. Streven is voor eind mei het advies vast te stellen en voor
te leggen aan de Stichting WEC.
Capital Campaign
De Capital Campaign voor het WEC is een campagne om de benodigde middelen voor zowel de bouw als
een periode van 10 jaar exploitatie bijeen te brengen. Het WEC heeft vanaf het begin kunnen rekenen op de
steun van een aantal belangrijke partijen, zoals de het Zeehondencentrum Pieterburen, Provincie
Groningen, Gemeente het Hogeland, Staatsbosbeheer en het Waddenfonds. De afgelopen maanden is een
start gemaakt met het aanscherpen van missie en concept, governance en business cases. Nu kunnen we
gaan werken aan het sluiten van partnerschappen met verdere overheden – zoals Rijkswaterstaat –
bedrijven, grote en kleine fondsen. Hierbij gaan we uit van de toegevoegde waarde die partners voor elkaar
hebben. Omdat veel verschillende soorten partijen zich willen verbinden aan het WEC, ontwikkelen we een
“ladder” van partnerschappen, die varieert van financieel en inhoudelijke partners tot individuele donateurs
en van huurders in het toekomstige gebouw tot participatie via de WEC Community Lauwersoog. Architect
van de campagne is Marc Noyons, Anat Harel verzorgt het projectmanagement. Voor vragen over de capital
campaign kunt u contact opnemen Marc Noyons via marc@marcnoyons.com of 06-29344226
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