WEC – Flessenpost 02 (22 juni 2020)
Ruim een maand na de eerste nieuwsbrief brengen we graag kort de stand van zaken rond het WEC onder uw
aandacht. Net voor de start van de zomervakanties geven we graag een uitvoeriger update. We organiseren
daarvoor een bijeenkomst in Schierzicht, op 1 juli tussen 18:30 en 20:00. Uiteraard hanteren we daarbij de
voorgeschreven 1,5 meter afstand. Voor wie het liever op afstand volgt zullen we die mogelijkheid ook bieden.
Aanmelden voor de bijeenkomst graag voor 28-6 via deze link.
Niek Kuizenga, directeur-bestuurder St. WEC – 06-50474878

Ook het WEC kernteam overlegde vrijwel alleen digitaal de afgelopen maand. We kijken ernaar uit u op 1 juli
weer te zien.

Missie en visie vastgesteld
Het advies dat de werkgroep Missie & Visie eind mei heeft opgeleverd, is integraal overgenomen. Daarmee luidt
de missie en visie voor het WEC nu (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming):
Missie
Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee toont het belang van het Werelderfgoed Waddenzee voor de wereld en
maakt het Waddengebied beleefbaar. Het WEC streeft naar een gezonde relatie tussen natuur en economie in
en om de Waddenzee.
Visie
•
•
•
•

Het WEC is een thuishaven voor iedereen die geeft om de Waddenzee.
In het WEC ontmoeten onderzoekers, beheerders, ondernemers, bewoners en bezoekers elkaar om
samen de wonderen van de Waddenzee te ontdekken.
Vanuit het WEC eren wij dit unieke en fascinerende gebied door het toegankelijker te maken voor een
breder publiek.
Hierdoor verrijkt het WEC het collectieve bewustzijn en vergroot het het draagvlak voor natuurbehoud en
een duurzame toekomst.
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Aan de kernwaarden is een vierde – “Verbindend” – toegevoegd, om uiting te geven aan de rol die het WEC wil
spelen in het verbinden en versterken van bestaande en nieuwe initiatieven die bijdragen aan een gezonde en
duurzame toekomst voor de Waddenzee en de Friese en Groningse Waddenkust.
De kernwaarden van het WEC zijn: Toegewijd – Nieuwsgierig – Toonaangevend – Verbindend

Stand van zaken ontwikkeling Gebouw & Omgeving
In de werkgroep Gebouw & Omgeving zijn in de afgelopen weken inspanningen geleverd om tot een
gezamenlijke gedragen visie op het voorgestelde volume en hoogte van het gebouw te komen. De diverse
gebouw-varianten die bureau abcnova, landschapsarchitecten Laos en architect Dorte Mandrup in de voorbije
maanden hebben onderzocht werden doorgenomen; ook zijn er diverse visualisaties van het voorgestelde
volume van het gebouw op de locatie in het Waddenkwartier gemaakt en gedeeld. De lokale ondernemers (in de
werkgroep vertegenwoordigd door Peter-Frank van Benthem, Albert Keizer en Theo Gerdes) konden zich
vinden in het gepresenteerde beeld. Daarin heeft het bouwvolume een hoogte van 16,5 meter +NAP aan
dijkzijde, 15 meter +NAP aan zeezijde en een warme uitstraling met (her)gebruik van natuurlijke materialen,
zoals hout. Nog niet alle deelnemende partijen in de werkgroep zijn volledig overtuigd van het huidige voorstel
als de best mogelijke oplossing. Wij blijven met de kritische betrokkenen in gesprek en hopen binnenkort te
komen tot een verstandhouding die recht doet aan ieders uitgangspunten maar voorkomt dat het ontwikkeltraject
van het WEC komt stil te liggen.

Voortgang overige werkgroepen
De werkgroep Governance is de afgelopen maand vrijwel wekelijks (digitaal) aan het werk geweest onder leiding
van Elisabeth Dielesen. Er zijn diverse handvatten besproken die goed bestuur kunnen borgen, zoals de Code
Cultural Governance en de Code Diversiteit en Inclusie. Er is gesproken over verschillende bestuursmodellen
met hun voor- en nadelen. Daarnaast zijn er profielen opgesteld voor de in de toekomst te werven nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht en bestuurder. En er is een opzet gemaakt voor een model waarin inhoudelijke
deelname van partners wordt belegd (wetenschap en programmering). De werkgroep verwacht voor midden juli
haar advies af te leveren.
De werkgroep Content, Programmering en Educatie heeft intussen drie bijeenkomsten gehad. Uitgangspunt is
het concept dat het WEC in alle aspecten moet inspireren: het begrip “veldstation”. Uit de
conceptomschrijving: Het WEC is een veldstation nieuwe stijl. Een werkend veldstation, dus een plek waar
onderzoekers, beheerders en liefhebbers zich bezighouden met de Wadden. Deze plek leeft. Je laat er de hectiek van
iedere dag even achter je om je onder te dompelen in het Waddengebied. Je komt dichter bij de natuur en bij jezelf.
Bezoekers nemen echt deel en voelen zich (tijdelijk) onderdeel van het werk voor het gebied. Vanaf hier ga je (mee) op
expeditie, en naar hier keer je graag weer terug. In de werkgroep is geïnventariseerd welke inhoudelijke thema’s
aan de orde moeten komen in de experience, en waar volgens de partners de nadruk op zou moeten liggen. De
doelgroepen waarop het WEC zich vanuit haar missie en visie wíl richten en het in de regionale markt
aanwezige bezoekerspotentieel zijn besproken en aansluitend is gebrainstormd over wat de kernboodschap
voor de bezoeker zou moeten zijn. In de komende maanden zal hierop worden doorgewerkt, ook in
samenwerking met het ontwerpbureau JAC Studios. JAC heeft eerder (in 2018 in opdracht van architect Dorte
Mandrup) een “visueel verslag” gemaakt van wat het WEC beoogt; dat wordt nu met de input vanuit de
werkgroep omgewerkt tot een sfeerimpressie en randvoorwaarden voor de uitvoerende ontwerpers die later
worden betrokken.
Omdat het de bedoeling is dat het WEC gaat functioneren als een toegangspoort tot ervaringen in de natuur, is
het wenselijk de aansluiting tussen de beleving in het WEC en die daarbuiten aandacht te geven. In de
werkgroep C, P & E zijn twee ondernemers actief die veel ervaring hebben met de huidige bezoekers van het
Wad en Lauwersoog. Na de zomer zullen we – met een eerste presentatie van de experience in het WEC op
hoofdlijnen – inzichten en feedback ophalen bij meer recreatie-ondernemers in de regio.
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In het verlengde van hun inspanningen als “verbinders van de community” hebben Klaas Laansma en Barbara
Holierhoek onlangs de doelen en taken voor de werkgroep Samenwerking uitgewerkt. Hoofddoel is het
formuleren van een advies over de manier waarop het WEC ook op de langere termijn het
omgevingsmanagement kan inrichten. Partijen uit Lauwersoog, de WEC Community en de bredere (Friese en
Groningse) waddenregio zullen worden uitgenodigd om hier in een aantal bijeenkomsten over mee te denken.

Capital Campaign
In voorbereiding op de wervingscampagne is de afgelopen tijd de business case herijkt. Door een onafhankelijk
bureau van specialisten op het gebied van leisure is een markttoets uitgevoerd. Met de inzichten daaruit worden
nu o.a. de kansen en mogelijkheden met betrekking tot de horeca in het gebouw verder onderzocht.
Tegelijkertijd is de partnerschapsladder verder verfijnd en is met een aantal van de partners (o.a.
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, IVN) de beoogde samenwerking verder uitgewerkt. Andere partnerschappen
worden nog verkend, zoals die met de Stichting Geïntegreerde Visserij en de RUG met betrekking tot de
voorziene onderzoeksfaciliteit in het WEC en met (o.a.) de Duurzame Haven Coalitie inzake de energietransitie.
Met de Haven Coalitie draaien we mee in een verkenning naar toekomstig recreatieve ontwikkelingen van o.a.
rondvaartondernemers en wadlooporganisaties. Met overheden, instellingen en initiatieven aan de Friese kant
van Lauwersoog worden de contacten geïntensiveerd. Daarnaast zijn de eerste aanvragen bij fondsen uitgezet
en nemen we o.a. deel aan het ontwikkeltraject van het Toukomst fonds.

Ondersteuning WEC Community door Provincie Groningen
We zijn verheugd dat de provincie Groningen bereid is gevonden de ontwikkeling van de WEC Community en
de samenwerking tussen het WEC en de partijen in de omgeving financieel te ondersteunen.

Uitnodiging Opening unieke VR beleving 25 juni in Zeehondencentrum Pieterburen
Graag nodigt Zeehondencentrum Pieterburen u als betrokken supporter en/of volger van het WEC uit om
aanstaande donderdag 25 juni van 10:00 – 12:00 uur aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe expositie en
VR-experience. De nieuwe expositie “Are you talking to me” gaat over de communicatie tussen
zeehondenmoeders en hun pups en het geluid dat ze maken. Elke bezoeker kan door een unieke Virtual Reality
beleving de Waddenzee opgaan om midden tussen de zeehonden te staan. Hier ervaart u wat het effect van de
mens is op de zeehonden in de natuur. Bent u bij de opening aanwezig? Opgave kan door een email te sturen
naar info@zeehondencentrum.nl.
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