
	 met	het	Masterplan	Waddenland	
zal	Noord-Groningen	haar	bewoners	en	bezoekers		
	 uitdagen	om	het	land	en	de	Waddenzee	
	 	 in	al	haar	schoonheid	
	 	 	 	 te	leren	kennen

lingen in Noord-Groningen, hebben hun handen 

vol aan de eigen organisatie. Daarom nam het 

Museumhuis Groningen het initiatief om de kop-

pen bij elkaar te steken. Samen met de instellin-

gen, die bij het Museumhuis zijn aangesloten en 

verschillende andere organisaties, is nagedacht 

over manieren waarop dat grotere publiek bereikt 

kan worden. Het resultaat is dit plan, dat in deze 

brochure beknopt wordt toegelicht.

Het Museumhuis wil met het Masterplan Wadden-

land samenhangende, sterke en duurzame presen-

taties realiseren, waarbij de erfgoedinstellingen, 

bewoners en bedrijven nauw met elkaar samen-

werken om met een gemeenschappelijke aanpak 

een groter publiek te bereiken dan tot nu toe door 

de afzonderlijke erfgoedinstellingen wordt bereikt. 

Deze kwalitatief hoogwaardige producten zullen 

niet alleen de bewoners, de cultuurtoeristen en 

recreanten aanspreken, maar vooral ook de jon-

geren. Tot en met 2008 worden in drie regio’s 

pilotprojecten ontwikkeld en concreet gemaakt, 

tot producten die gedurende een aantal jaar zullen 

bijdragen aan een groter publieksbereik.

En een levendig netwerk waarbinnen de partners 

op en met elkaar afstemmen welke onderwerpen 

en thema’s gepresenteerd worden.

Noord-Groningen is een gebied vol verrassingen: de Waddenzee en haar 

eilanden, de kust met de weidse vergezichten en prachtige vissersdorpjes, 

het landschap met de vele kleine wierdendorpen, verzande rivier-

beddingen, de grote boerenbedrijven in de nieuw aangelegde polders. 

Met een grote schat aan middeleeuwse kerken en borgen, de molens en de 

verkavelingsstructuren die teruggaan tot de middeleeuwen. 

Een landschap met geschiedenis, waar mensen soms met veel moeite een 

plaats vonden om te leven, nooit zeker wanneer de zee het land weer op 

kwam eisen. Of juist zand bracht waar eerst water was. 

    Een waddenland. 

      

Dit Waddenland is ontstaan uit een constante 

wisselwerking tussen zee, land en mens. Dat is 

van invloed op de cultuur, op de eigenheid van 

een bevolking. Wie er oog voor heeft, ziet in het 

landschap overal de sporen die deze strijd heeft 

opgeleverd, zoals dijken, waterwegen en slootpa-

tronen. Sporen die ons iets vertellen over de wijze 

waarop de bewoners van dit waddenland gebouwd 

hebben aan hun toekomst. 

De waarde van deze cultuurhistorische rijkdom, 

zowel van monumenten, collecties, als landschap, 

maakt dat het gebied zeer geschikt is om cultuur-

toeristen – oud en nieuw publiek - te ontvangen. 

Voorwaarde is dan wel dat er levendige, samen-

hangende presentaties zijn ontwikkeld, om een 

groter publiek te interesseren voor de rijkdom en 

de verhalen van dit gebied. 

Zo wordt Noord-Groningen meer als een geheel 

ervaren, waarvoor men graag naar het gebied wil 

komen om daar een paar dagen te verblijven. Ook 

voor bewoners is een samenhangende cultuurhis-

torische presentatie waardevol. Door meer kennis 

van de eigen leefomgeving neemt de waardering 

en betrokkenheid hiervoor toe. 

Maar grote, samenhangende presentaties, waarbij 

meerdere instellingen betrokken zijn, ontstaan 

niet vanzelf. De vele, relatief kleine erfgoedinstel-

De Waddenzee is een gebied van grote cultuur-
historische betekenis. Goed geconserveerd door het 
water, liggen er heel veel scheepswrakken, soms nog 
met de complete lading en inventaris. Er ligt een 
grote variëteit aan schepen, ook qua ouderdom: van 
heel vroeger tot van deze eeuw. 
Maar er zijn mogelijk ook nog sporen van vroegere 
bewoners terug te vinden, de palen waarop zij hun 
huizen bouwden, de akkertjes...door het wandelen 
van het zand komt ook dat soms weer aan de 
oppervlakte. Het is dus niet verwonderlijk, dat de 
Waddenzee door onderzoekers wordt beschouwd als 
een gebied waar we veel kunnen ontdekken over het 
verleden: van de bewoningsgeschiedenis, de visserij, 
de handel en scheepvaart.  De bedoeling is dan ook 
dat er zal worden samengewerkt met de in 2006 
opgerichte Stichting Verdronken Geschiedenis.

Zoutkamp is een goed voorbeeld 

van een dorp dat het vermogen 

heeft zich aan te passen, om steeds 

weer mee te bewegen met de 

ontwikkelingen. De naam heeft het 

plaatsje te danken aan de zoutwin-

ning die ooit in deze omgeving 

plaatsvond. Vervolgens kreeg Zout-

kamp, vanwege haar strategische 

ligging aan de monding van het 

Reitdiep, een belangrijke rol bij de 

verdediging van de stad Groningen, 

gedurende de tachtigjarige oorlog. 

Zoutkamp werd een versterkte 

vesting, waar niet langer de  zout-

zieders, maar soldaten het straat-

beeld bepaalden. 

Pas vanaf de 18e eeuw werd Zout-

kamp interessant voor de visserij, 

toen de vissersvloot van Schiermon-

nikoog een betere haven zocht. Hun 

eigen haven verzandde en de haven 

van Zoutkamp lag aan een diepe 

vaargeul. 

Daar kwamen later, na de afslui-

ting van de Zuiderzee, ook nog veel 

vissers bij uit de plaatsen rond de 

Zuiderzee. Inmiddels is de vissers-

vloot weer verder getrokken, van-

wege de volgende afsluiting, die van 

het Lauwersmeer. Nu is Lauwersoog 

het centrum van vele havenactivi-

teiten en een interessante plek, 

waar nieuwe verhalen ontstaan. 

In het Masterplan Waddenland wil-

len de erfgoedinstellingen op heel 

nieuwe manieren al die verhalen 

gaan vertellen. De presentaties 

beperken zich straks namelijk niet 

tot de muren van de musea, de hele 

omgeving wordt het schouwtoneel. 

Gidsen zullen het publiek mee-

nemen naar al die interessante 

plekken, en er over vertellen. Over 

het land èn over het water: met een 

museumboot. Ook op digitale wijze 

zal het verhaal aangeboden wor-

den, daar waar het gebeurde, zoals 

bij de kerk van Zoutkamp, in het 

dorpshuis van Vierhuizen, bij het 

Sluizencomplex van Lauwersoog of 

bij een garnalenpellerij. 

De bezoeker leert zo het land-

schap te lezen, omdat de histo-

rische informatie wordt gekoppeld 

aan de omgevingskenmerken. 

En wie had ooit gedacht, dat het 

liefelijke dorpje Vierhuizen ooit als 

broeinest van piraterij werd be-

schouwd? Voeger lag het namelijk 

pal achter de waddendijk....

Zoutkamp, Lauwersoog en Vier-

huizen, zij vertellen het verhaal 

over het leven, van de vloot en 

visserijgeschiedenis in dit gebied. 

Verhalen die tot de verbeelding 

spreken, maar nog niet eerder in 

hun onderlinge samenhang èn op 

locatie, aan het publiek verteld zijn. 

De verhalen kunnen bezoekers aan den lijve 
ervaren als ze het gebied bezoeken, maar ze kunnen 
er ook kennis van nemen via een digitaal bezoek 
aan www.hetverhaalvangroningen.nl. en aan
www.verdronkengeschiedenis.nl

het	verleden	laat	sporen	na,
	 telkens	opnieuw	komen	
verleden	en	heden	samen,
	 is	verleden	een	deel	van			
	 	 	 	 het	heden

een schitterende samenvloeiing van ideeën


