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Ontwikkelingsprogramma 
 

Leeswijzer 

Het Programma Lauwersoog is geen vaststaand investeringsprogramma, maar een samenhangend 

ambitiepakket van diverse maatregelen. Het Programma Lauwersoog beschrijft waar de verschillende 

thema’s met betrekking tot Lauwersoog en Lauwersmeer met elkaar samenhangen en waar door 

middel van een integrale benadering synergie te behalen valt. Afhankelijk van de tijdsplanning, 

beschikbaar budget, draagvlak en obstakelvrijheid kan het programma in de loop der tijd stap voor 

stap worden uitgevoerd.  

 

Als zich kansen voordoen zullen gemeente De Marne en Provincie Groningen zich inspannen om 

samen met betrokkenen in het gebied de projecten en ideeën verder uit te werken en tot realisatie te 

komen. Het is echter geen uitvoeringsprogramma; niet alle ideeën en initiatieven zullen en kunnen op 

korte termijn worden gerealiseerd.  

Dit programma kan dan ook worden gezien als uitnodiging aan personen en partijen in het gebied om 

kansen te benutten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van het Programma. 
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1. De opgave voor Lauwersmeer en Lauwersoog 
 

Het Lauwersmeer en (de haven van) Lauwersoog zijn in trek bij grote aantallen recreanten en 

natuurliefhebbers.  De belangrijkste economische functie van de haven is van oudsher de visserij. 

Door de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer als Nationaal Park, het Werelderfgoed Waddenzee en 

de verbinding met Schiermonnikoog zijn op Lauwersoog en omgeving ook allerlei toeristisch 

recreatieve activiteiten tot ontwikkeling gekomen, zowel voor dag- als verblijfsrecreanten.  

 

Het  Lauwersmeer heeft nu al veel te bieden en trekt op jaarbasis zo'n 1,8 miljoen bezoekers, waarvan 

1 miljoen Lauwersoog bezoeken en 240.000 de boot naar Schiermonnikoog nemen. Het 

Lauwersmeergebied met ondermeer Lauwersoog, Esonstad, Zoutkamp en Dokkumer Nieuwe Zijlen - 

is zowel een toeristisch brongebied als een toeristische stapsteen naar het Friese en Groninger 

achterland met nationale landschappen als de Friese Wouden en Middag-Humsterland. Lauwersoog 

heeft tevens voor de watersport de functie als poort naar de Waddenzee met staande mastroutes naar 

Groningen en de Friese meren. 

 

Maar er is meer uit te halen.  Er is een flinke opwaardering en kwaliteitsimpuls nodig om de kansen 

voor dit gebied te benutten. Daarmee wordt in deze Fries-Groninger krimpregio een stevige 

economische impuls voor de werkgelegenheid gerealiseerd en wordt het gebied ook (inter)nationaal 

op de kaart gezet. Het Lauwersmeer draagt zo als "recreatieve poort" bij aan het ontwikkelen van 

voldoende kritische massa die nodig is voor een breed toeristisch-recreatief voorzieningenniveau in 

het gehele Lauwersmeergebied c.q. het omringende cultuurhistorische landschap en de Waddenkust. 
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2. Programma Lauwersoog  
 

Lauwersoog en Lauwersmeer kennen kansen, maar er zijn ook uitdagingen. Dit is het vraagstuk van 

de wateropgave: zeespiegelstijging, waterberging, waterafvoer en –beheer en waterveiligheid. 

Daarnaast is de verduurzaming van de visserijsector hard nodig. Voor een gezonde arbeidsmarkt en 

een aantal sectoren is hetzij verbreding hetzij specialisatie van activiteiten nodig voor een goede 

toekomst. Dit betreft met name de visserij en sectoren die worden getroffen door bevolkingskrimp. 

Toerisme, recreatie, natuurbeleving en duurzame energieproductie zijn hiervoor interessante en 

rendabele alternatieven. 

 

Hoofddoelstelling voor de komende jaren is om in samenwerking tussen overheden en particuliere 

ondernemers een begin te maken met de transformatie van Lauwersoog tot een duurzame en 

toekomstgerichte (visserij)haven én een aantrekkelijk verblijfsgebied. Lauwersoog levert hiermee een 

prominente bijdrage in de ambitie om het Lauwersmeergebied te positioneren als een internationale 

toplocatie op het gebied van energie- en watermanagement en een regionaal vliegwiel voor visserij en 

toerisme.  

 

De cijfers tonen aan dat Lauwersoog jaarlijks veel toeristen naar zich toe weet te trekken. Niet voor 

niets zijn Rijk en Waddenprovincies het er unaniem over eens dat Lauwersoog en haar achterland één 

van de aangewezen gebieden is om door te ontwikkelen tot een toeristisch-recreatieve trekpleister 

(‘Recreatieve Poort’) van (inter)nationaal formaat die in staat is om de Waddenkustregio op de 

toeristische kaart te zetten. Dit brengt met zich mee dat aan bezoekers van de Waddenregio op het 

vasteland een aantrekkelijk alternatief wordt geboden voor de onder grote toeristische druk staande 

Waddeneilanden. Ook vaarrecreanten zullen verleid worden een bezoek te brengen aan Lauwersoog 

en het oostelijk Wad, waarmee de druk van vaarrecreatie op het westelijk Wad kan worden 

verminderd. 

 

Om Lauwersoog en omgeving aan te knopen bij de gunstige ontwikkelingen zijn aanpassingen nodig 

van uiteenlopende aard. Op dit moment is er in het gebied nog te weinig samenhang en massa om 

deze aanpassingen volledig zelf te doen. Er zijn dus vanuit verschillende invalshoeken investeringen 

nodig om Lauwersoog en omgeving goed te kunnen aanhaken en het volledig potentieel te kunnen 

benutten. Op deze manier kan meer massa tot stand komen van waaruit verder kan worden 

doorgegroeid. Het potentieel is aanwezig, wie volgt? 

 

Het is dus niet de vraag of, maar vooral wanneer het volledige potentieel van Lauwersoog verder 

wordt ontwikkeld en ontdekt. 

 

Hierna volgt het programma per thema uitgewerkt: 

1. Waterstaatwerk Lauwersoog 

2. Vissershaven Lauwersoog 

3. Toeristentrekpleister Lauwersoog 

4. Energiecluster Lauwersoog 

5. Kennisontwikkeling 
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2.1. Waterstaatwerk Lauwersoog 

 

Lauwersoog maakt onderdeel uit van de afsluitdijk van het Lauwersmeer en vormt hiermee de 

primaire zeekering van Noord Nederland en is daardoor van nationaal belang. De afsluitdijk behoedt 

het achterland voor overstromingen vanuit de Waddenzee en fungeert met haar spuisluis tegelijk als 

afvoerpunt van zoet oppervlaktewater. Vanuit het Lauwersmeer is het mogelijk om door middel van 

een schutsluis de haven en daarmee het Wad te bereiken. Doelstelling voor Lauwersoog als 

waterstaatswerk is een betrouwbaar onderdeel van de primaire zeekering van Nederland te zijn met 

een hoogwaardige zoet-zout overgang. 

 

Primaire zeekering 

Op dit moment ligt de zeedijk als een fysiek obstakel ingekapseld tussen het binnendijkse en 

buitendijkse deel van Lauwersoog. Met de noodzaak tot dijkverhoging in het achterhoofd zullen 

inventieve oplossingen uitgedacht moeten worden die enerzijds inspelen op de specifieke ruimtelijke 

context en anderzijds op draagvlak kunnen rekenen met het oog op de toekomst van Lauwersoog.   

 

 
 

Gemaal 

Om tegemoet te komen aan de toekomstige opgave om het overtollige water uit het achterland af te 

voeren en het beoogde natuurbeeld (zie hierna) te realiseren, wordt gewerkt aan de realisatie van een 

gemaal in de primaire zeekering. De bouw van het gemaal kan mogelijk hand in hand gaan met de 

realisatie van economische impulsen zoals: toeristisch- recreatieve voorzieningen, upgrade van 

weginfrastructuur, het spoelen van de zeehaven, stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling en 

duurzame energieproductie. 
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De zoet-zout overgang binnen het Lauwersmeer is van groot belang voor het beoogde natuurbeeld 

voor het gebied. Concreet wordt in de Watervisie Derde weg 2009, gesproken van een 

samenhangend watersysteem: 

- Met mogelijkheden voor een vrije vispassage 

- Optimalisatie van de verschillen tussen zoet en zout in het Lauwersmeer 

- Een betere koppeling, via het Lauwersmeer, tussen Waddenzee en achterland. 

 

Schutsluis 

De capaciteit van de huidige schutsluis is een knelpunt en zorgt voor een slecht imago. In het 

hoogseizoen lopen de wachttijden op tot 3 á 4 uur. Voor de korte termijn wordt gewerkt aan kleine 

verbeteringen (openingstijden, buitendijkse passantenhaven in de haven, wachtvoorzieningen binnen 

en buiten). Onderzoek vindt plaats naar mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding door middel van 

een nieuwe sluis of verlenging.  

Deze capaciteitsuitbreiding hangt nauw samen met de versteviging van de primaire functie van de 

zeedijk en biedt tegelijk mogelijkheden om de verkeersafwikkeling over de weg doeltreffender te laten 

verlopen. Door het aanleggen van een bypass over de sluis door middel van een extra brug kan het 

wegverkeer, onder andere richting veerboot, altijd doorrijden. 

 

 
 

Buitendiikse terreinen 

De vissershaven, passantenhaven en veerhaven van Lauwersoog liggen buitendijks, dus aan de 

zeezijde van de huidige zeekering. Het stormseizoen levert bij (extreem) hoog water altijd veel schade 

op. In november 2007 stonden de visafslag en twee visrestaurants voor het laatst ‘blank’. Grote 

schade bleef toen gelukkig uit, hoewel de buitendijkse panden in de haven niet hoogwaterbestendig 
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gebouwd zijn. Met de verandering van het klimaat zal de combinatie van extreme waterpeilen en 

extreme weersomstandigheden naar verwachting steeds vaker optreden. 

Buitendijks is op termijn een combinatie van maatregelen aan de orde, zoals het tegelijkertijd 

versterken van de zeedijk, het versterken van schermdijken tot waterkerende constructies en het 

ophogen van terreinen en aanpassen van gebouwen. 

Hierbij is wellicht een rol weggelegd voor de  secundaire dijklichamen aan de noord- en oostkant van 

de haven. Mogelijk kan ook de aanleg van kwelders voor de schermdijken van  Lauwersoog een 

bijdrage leveren aan de golfdempende werking en tevens aan de natuurdoelstellingen voor de 

Waddenzee. Kwelders bieden ruimte voor natuurlijke processen, foeragerende en rustende vogels. 

Door kwelders aan te leggen om de kustveiligheid te bevorderen kan de haven bijdragen aan het 

verhogen van de biodiversiteit. 
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2.2. Vissershaven Lauwersoog 

 

De regio Noordoost-Fryslân / Noord-Groningen heeft vanouds sterke binding met de visserij. Sinds de 

afsluiting van de Lauwerszee is Lauwersoog uitgegroeid tot één van de grootste vissershavens van 

Noord-Nederland. Lauwersoog is de grootste garnalenaanvoerhaven van Nederland en speelt ook 

een belangrijke rol in de aanvoer van rondvis. Opvallend hierbij is dat, terwijl de Nederlandse 

visserijvloot de laatste jaren sterk is gekrompen, de thuisvloot van de regio Lauwersoog juist in 

omvang is toegenomen. 

De sterke positie van Lauwersoog als vissershaven blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de 

verduurzaming van de visserijsector. Diverse condities maken Lauwersoog juist voor visserijbedrijven 

die gericht zijn op een duurzamere bedrijfsvoering tot een relatief gunstige uitvalsbasis. 

 

De noodzaak van duurzamere vormen van visserij in het algemeen en op de Waddenzee in het 

bijzonder wordt steeds meer erkend. Zo is voor de Waddenzeevisserij vorig jaar een Brede Visie op 

Duurzame Visserij vastgesteld en vinden – deels gestimuleerd door subsidies – allerlei investeringen 

plaats in technieken en methodes om duurzamer te kunnen vissen. De vloot is zich dus aan het 

aanpassen, hetgeen in veel gevallen betekent dat er ook aanpassingen in de haveninfrastructuur 

gewenst worden. Doelstelling voor Lauwersoog is dat de haven zodanig is toegerust dat deze een 

schone en toekomstbestendige visserijvloot op lange termijn kan blijven faciliteren.  

De verduurzamende visserij in Lauwersoog loopt echter tegen meerdere knelpunten aan bij het 

gebruik van de haven. Gemeente De Marne heeft recentelijk in de Rapportage Duurzame 

Visserijhaven Lauwersoog vastgesteld dat Lauwersoog over de mogelijkheden beschikt om ook in de 

verre toekomst het huidige aantal vissersschepen vast te houden en zelfs uit te breiden, mits de 

faciliteiten op peil worden gehouden. 
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Ten aanzien van de toekomst zal de haven te maken krijgen met grote veranderingen. Vanwege de 

onzekere toekomstige context zou de haven alleszins gebaat zijn bij een (flexibele en/of innovatieve) 

haveninfrastructuur die het mogelijk maakt dat de haven als het ware mee kan groeien met 

toekomstige ontwikkelingen. 

 

 
 

Visserijkade 

Het grootste deel van de havengerelateerde activiteiten van vissers vindt plaats op de kade. 

‘Scharrelen’ noemen de vissers het zelf. Het gaat hier o.a. om het lossen van de vangst en om het 

controleren en repareren van netten, tuig en schip. Het is vooral dit ‘scharrelen’ op de kade wat de 

specifieke sfeer van levendigheid en activiteit in een vissershaven brengt en een heel eigen 

bekoorlijkheid voor toeristen oplevert.  De visserijactiviteiten concentreren zich op donderdag en 

vrijdag en zijn aan het seizoen gebonden.  

Een bijkomstigheid van de nieuwe, duurzame vormen van visserij (twinriggen en flyshooten) is dat 

deze relatief veel kaderuimte opeisen. Het ruimteprobleem aan de kades wordt nog versterkt, doordat 

de logistiek van laden -en lossen, bunkeren, waterinname, schoonmaak etc. niet optimaal efficiënt is 

ingericht op de vernieuwde omstandigheden. 

 

Al met al is er op de visserijkade een nijpend ruimteprobleem ontstaan. Het komt voor dat kotters tot 

drie uur moeten wachten voordat er kan worden gelost. Dit ruimteprobleem is in toenemende mate 

een kritiek knelpunt en is zelfs al reden voor een aantal kotters om door te varen naar een haven 

elders. 
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Voor het ondervangen van het ruimtetekort op de visserijkade wordt gezocht naar combinaties van 

diverse mogelijke oplossingen, zodat ondermeer de vissers met duurzame vangstmethoden 

(twinrigging, flyshooten, e.d.) hun netten en lijnen kunnen controleren op de ‘droge’ kant van de 

haven. De huidige inrichting en het gebruik van de kade is nu een te beperkende factor in het gebruik 

van de vissershaven. Het zoeken naar goede oplossingen voor slimme logistiek is dus urgent, zodat 

de eerste stappen naar verduurzaming van de vissershaven op tijd kunnen worden genomen. 

 

 
 

Visafslag 

De Visafslag van Lauwersoog voldoet in de nabije toekomst waarschijnlijk niet meer aan alle eisen en 

dreigt achter te blijven bij ander visafslagen doordat innovaties in de verwerking van vis niet mogelijk 

zijn bij de huidige inrichting en positionering. Dit is nadelig voor een efficiënte havenlogistiek, leidt tot 

een slechtere concurrentiepositie en daarmee tot minder reuring in de vissershaven. Renovatie van de 

visafslag zal dit slechts gedeeltelijk ondervangen. 

 

Bij nieuwbouw kan de visafslag zodanig gepositioneerd en vormgegeven worden dat ketens en 

geconditioneerde (gekoelde) logistiek tot het minimum verkort kunnen worden. T.b.v. ketenverkorting 

en optimaal geconditioneerd ketenbeheer zouden aan het gebouw transportslurven of luchtbruggen 

gemaakt kunnen worden, waaraan aan de garnalenkant gebouwen van garnalenverwerkers 

(Heiploeg, Roem, Telson en De Rousant) gevestigd kunnen worden. In die gebouwen zouden de 

garnalen verder verwerkt kunnen worden, geconserveerd, klaargemaakt en verpakt voor transport, 

dan wel met pelmachines gepeld en verpakt. Nieuwbouw biedt ook kansen om publieksfuncties van 

de visafslag te versterken. 

 

Bij nieuwbouw is de vraag wat te doen met de achter te laten locatie. Er kan worden gedacht aan 

algehele sloop, maar ook aan het strippen tot op casco in combinatie met het onderbrengen van 

andere functies (herbestemming). Mogelijkheden zijn ateliers, een verse vismarkt (bij verkoop van 

schelpdieren moet er de beschikking zijn over grote waterbassins) of een ander recreatief programma. 
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Steigers en overige faciliteiten 

Er is behoefte aan meer steigers. Daarbij zou specifiek rekening gehouden kunnen worden met de 

wensen van de kleinschalige (kust)visserij met scheepjes kleiner dan tien meter. Deze vormen 

momenteel een zeer beperkt deel van de vloot op Lauwersoog. Wellicht komen er in de toekomst 

meer kleine schepen op Lauwersoog met kleine dagvangsten of weekvangsten van bijvoorbeeld 10 

kisten vis.  

 

Op de steigers kunnen  diverse voorzieningen worden getroffen, zoals camerabewaking, een digitaal 

ligplaatsensysteem, individuele stroommeters en een geavanceerde waterpompinstallatie. De 

havenmeester wordt hiermee in staat gesteld de activiteiten in de haven beter te sturen en beleid te 

voeren in het zuinig en verantwoord omgaan met stroom, water en afval. 

 

Ontsluiting haventerrein 

Om de ontsluiting van het haventerrein te verbeteren wordt gedacht aan een tweede aansluiting op de 

N 361 aan de oostzijde. Hierdoor wordt verkeer naar het havenbedrijventerrein en toeristisch verkeer 

gescheiden. In de tijd kan een tweede ontsluiting mogelijkerwijs samenhangen met het upgraden/ 

verhogen van de primaire zeekering (dijk). 

 

Daarnaast is een veiliger en aantrekkelijker recreatieve route tussen veer- en vissershaven en het 

binnendijkse recreatiegebied richting stranden wenselijk. Op deze manier kunnen bezoekers langer 

worden vastgehouden, wordt de relatie tussen het Wad en de meerzijde versterkt, wordt het gebied 

aantrekkelijker, toegankelijker en veiliger. 

 

Verknoping toerisme en visserij 

Een aantal initiatiefnemers werkt samen om in Lauwersoog de werelden van duurzame visserij en 

recreatie en toerisme dichter bij elkaar te brengen. Zo lopen er diverse initiatieven voor het 

ontwikkelen van restaurants, winkels en markten voor de verkoop van verse vis en voor het oprichten 

van plekken en evenementen waar vissers en publiek met elkaar in contact kunnen treden. 

Gerealiseerde initiatieven zijn bijvoorbeeld het Informatiecafé 't Ailand en de nieuwe 

viswinkel/restaurant Sterkenburg. Voorts wordt gewerkt aan het realiseren van een verse vismarkt. 
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2.3. Toeristentrekpleister Lauwersoog 

 

Lauwersmeer en Lauwersoog hebben de bezoeker en ondernemer veel te bieden. Het gebied barst 

van de lokale initiatieven, het bezoekersaantal is substantieel genoeg voor een toename van het 

aantal aanbieders, zowel via weg als water goed ontsloten en er is volop ruimte. Het eiland 

Schiermonnikoog ligt om de hoek. Het gebied kent een aantrekkelijke natuur, een door veel mensen 

gewaardeerd landschap en “robuuste” inrichting en vele interessante parels zoals de vissershaven 

Lauwersoog, Zoutkamp, Oostmahorn, Esonstad, de Dokkumerzijlen, enz. Ten zuidwesten van 

Lauwersoog ligt het Friese Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden en de ontsluiting over water 

via het Dokkumer Grootdiep naar het Friese Meren gebied. Aan de zuidoostkant ligt een tweede 

Nationaal Landschap via het Reitdiep: Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Zowel Kollum als 

respectievelijk Zoutkamp vormen de toegangspoorten vanuit deze beide landschappen richting 

Lauwersmeer en beide watertoegangen zijn onderdeel van een staande mastroute richting 

Lauwersoog.  

 

In toeristisch-recreatief opzicht heeft Lauwersoog een belangrijke functie. Lauwersoog geldt 

tegenwoordig als één van de grootste toeristische trekpleisters langs de Nederlandse Waddenkust. 

Lauwersoog fungeert hierbij als hub voor de bezoekers aan Schiermonnikoog en als bestemming voor 

recreanten die komen genieten van de maritieme sfeer rondom de vissershaven, van het Nationaal 

Park en omliggende natuur en de mogelijkheden voor waterrecreatie, voornamelijk rond het 

Lauwersmeer. Naast recreatieve eindbestemming is Lauwersoog tevens een ‘recreatieve poort’, als 

uitvalsbasis voor tochten en bestemmingen in de landelijke omgeving zoals: wandelen, fietsen, 

wadden- en natuurexcursies, sportvissen, naar Zoutkamp, Dokkum, Kollum, Esonstad, Pieterburen 

enz. 
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A. Ontsluiting en Routing 

 

De Lauwersseewei (N361) vanuit Friesland, de Lauwersmeerweg (N358) en de Marneweg (N361) 

ontsluiten het Lauwersmeer. Investeringen in deze wegen zullen leiden tot een betere toegankelijkheid 

van Lauwersoog. Deze routes worden gekenschetst als “doorgaans anoniem en weinig aantrekkelijk”. 

Een upgrade van de verschijningsvorm gekoppeld aan gebiedsrouting (gebiedsmarketing) maakt de 

route naar Lauwersoog aantrekkelijker en kan de vindbaarheid van de diverse bestemmingen sterk 

verbeteren. 

 

Voor Lauwersoog is in dit kader belangrijk de presentatie van het Lauwersmeergebied langs de 

belangrijkste toegangswegen te verbeteren door middel van heldere entrees, toeristische 

overstappunten,  en verbetering van de routing voor uitkijkpunten en parkeerplaatsen. Bezoekers zijn 

ook zeer gebaat bij een goede informatievoorziening door middel van wegwijzers, informatiepanelen, 

bebording van markante punten, actuele online (route)informatie, enz. Dit komt ook de ondernemers in 

het gebied ten goede vanwege een grotere vindbaarheid. Ook het fietspad Kiek over Diek 

(Lauwersoog – Nieuw Statenzijl) kan hier op de recreatieve infrastructuur van Lauwersoog worden 

aangesloten. 

 

B. Deelprogramma's PROLoog 

 

In de Visie voor Lauwersoog worden verschillende “lussen” beschreven die het schiereiland meer 

toegankelijk moeten maken. In PROLoog zijn deze lussen ruimtelijk verder uitgewerkt door de 

zeezijde, de dijk en de meerzijde elk een eigen identiteit mee te geven.  

Met de concrete vertaling van deze lussen worden de opgaven voor het toeristisch product 

Lauwersoog nader uitgewerkt.  Met de realisatie van elke lus wordt tegelijkertijd een algehele fysieke 

upgrade van de publieke ruimte meegenomen, waar mogelijk inclusief het vergroten van de 

parkeercapaciteit. 
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a. Lus Veerhaven 

In eerste aanleg betreft dit een upgrade en uitbreiding van de voorzieningen van Waterborgen 

Personen Diensten ten behoeve van de veerhaven en watertaxi’s, mogelijk in combinatie met retail.  

Om de veerhaven te verbinden met de passantenhaven en overig Lauwersoog wordt gedacht aan een 

nieuwe recreatieve verbinding over de sluis en een pad langs het water in de haven en vervolgens 

richting meerzijde naar de stranden. 

 

b. Lus buitendijkse passantenhaven 

Voor deze lus wordt gezocht naar een nieuwe invulling van de Nordshrimplocatie met bijvoorbeeld een 

hotel, kunstpaviljoen, (zee)zwembad, wellness centre, zeeaquarium of een andere (commerciële) 

invullingen. Waar mogelijk in combinatie met een informatiecentrum in het kader van Werelderfgoed 

Waddenzee, Nationaal Park Lauwersmeer, natuureducatie en/of cultuurhistorie. Deze locatie ligt 

centraal voor bezoekers aan de haven en kan eenvoudig bereikbaar worden gemaakt voor toeristen 

die doorreizen naar Schiermonnikoog. Om deze reden zou hier vanuit de “één-loket gedachte” een 

informatiepunt gerealiseerd kunnen worden voor de kaartverkoop en informatieverstrekking voor alle 

mogelijke bestemmingen binnen Lauwersoog en het Lauwersmeergebied. Te denken valt aan 

rondvaarten, veertickets, boeken van tours en gidsen, aanschaf van wandel- en fietskaarten en 

dergelijke. 

 

c. Lus vissershaven 

Het streven is voor bezoekers een zodanige routing rondom de vissershaven te ontwikkelen dat zich 

hier talrijke mogelijkheden voordoen om de vele aspecten van duurzame visserij in en rond 

Lauwersoog te horen, zien, beleven en te proeven. De routing wordt tevens zo gekozen dat bezoekers 

en vissers geen hinder van elkaar ondervinden en niet in gevaarlijke situaties belanden. Mogelijk is 

het nodig bepaalde delen van het gebied tijdens bedrijvigheid in de vissershaven af te sluiten. 

Bij renovatie of nieuwbouw van de visafslag is het streven deze toegankelijker te maken voor publiek. 

Het proces van de visafslag kan op die manier aan publiek worden getoond en mogelijk kunnen 

vissers vanuit de afslag een deel van hun vangst direct aan de man brengen. Bij de keuze voor 

nieuwbouw van de visafslag zal het huidige gebouw worden herbestemd. Een toeristisch-educatieve 

functie ligt voor de hand. 

 

 

 

d. Lussen jachthaven en meerzijde 

Voor deze lussen bestaat nog geen eenduidig beeld. Momenteel is dit nog een ruim opgezet 

industrieterrein en parkeerterreinen. De gehele meerzijde, voorzover gelegen tussen het 

sluizencomplex en de in- en uitgang van de jachthaven Noordergat, is nog onderwerp van studie. 

Nieuwe functies aan deze lussen worden aan, op of in de toekomstige dijk voorzien en betreffen een 
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voornamelijk recreatieve invulling met terrassen aan het water, mogelijk paviljoens, ruimte voor 

ambacht, wonen, wellicht een boulevard en horeca. 

Concreet is er vraag voor uitbreiding van de jachthaven en het aantal garageboxen. 

De schutsluis heeft een beperkte capaciteit en kan mogelijk, op termijn, worden vergroot. Dit project 

dient in samenhang met de veiligheidsopgave voor de primaire zeekering te worden bekeken. 

 

e. Lus Museumhaven 

Het denkbeeldig doortrekken van de Strandweg richting de vissershaven realiseert een fysieke 

recreatieve verbinding tussen meer- en zeezijde. Onderweg kunnen de Museumhaven, de jachthaven, 

de dijk en overige initiatieven worden aangehaakt. Hier valt met name te denken aan een hoogte- 

accent (uitkijkpunt) nabij de dijk, de oversteek van de dijk  door middel van een veiliger, aangepaste 

oversteek en bijvoorbeeld een familievriendelijk “waterbelevingspad”. De lus kan worden afgemaakt 

door een upgrade van de Strandweg zelf en de realisatie van een tweede –oostelijke- ontsluiting van 

de vissershaven. Hierdoor worden toeristisch en bedrijfsverkeer van elkaar gescheiden. Tegelijkertijd 

kan een oplossing worden gevonden voor parkeercapaciteit op piekmomenten en toeristische 

informatievoorzieningen. 

 

 

 

Ten aanzien van de haven nabij het Booze Wijf kan worden gezocht naar optimalisatie van de functie 

van deze haven, bijvoorbeeld als museumhaven of als locatie voor “klusboten” en ambachtelijke 

(visserij)demonstraties. Visserij en toerisme kunnen op deze locatie met elkaar worden verbonden. 

 

f. De Kustweg 

Bij verdere uitwerking van plannen voor zee- en meerzijde en het gemaal komt ook de vraag aan de 

orde waar de auto’s moeten blijven. Concentratie op de huidige plekken ter weerszijde van de N 361 

is dan een oplossing, met mogelijk ook toevoeging van dekken en/of te bouwen voorzieningen. Ook 

hier gaat het dan weer gelijktijdig om upgrading van de kwaliteit van de openbare ruimte. Voorts 

verdient de verkeersveiligheid op de N361 aandacht. Het karakter van de inrichting zal ondermeer een  

snelheidsremmend effect te weeg kunnen brengen. 
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2.4. Energiecluster Lauwersoog 

 

De (potentiële) rol van Lauwersoog als energiehub is bescheiden vergeleken met andere 

energieclusters in het Noorden (Eemshaven, Slochteren). Niettemin biedt Lauwersoog en omgeving 

een range van interessante mogelijkheden voor energieopwekking en gedeeltelijke 

zelfvoorzienendheid. Om de (on)mogelijkheden voor rendabele energieopwekking of –hergebruik in 

kaart te brengen kan een energiepotentiestudie worden uitgevoerd. Het energievraagstuk kan 

mogelijk meegenomen worden bij de mogelijke verplaatsing van de visafslag of de aanpak van 

Lauwersoog als waterstaatkundig object, waaronder met name met de capaciteitsuitbreiding van het 

gemaal. 

 

 

2.5. Kennisontwikkeling 

Lauwersoog fungeert als een scharnier tussen vangst en afzet van vis en speelt daarnaast een rol op 

toeristisch, ecologisch en waterstaatkundig gebied. Hierbij komen diverse maritieme vraagstukken 

samen, zoals het toekomstbestendig maken van de visserijsector, omschakeling naar hernieuwbare 

energie, klimaatadaptatie van de primaire waterkering als gevolg van de zeespiegelstijging en het 

verbinden van meer- en zeezijde ter versterking van de recreatiefunctie. Ten aanzien van deze 

uitdagingen is kennisontwikkeling noodzakelijk om te komen tot duurzame oplossingen.  

 

Living Lab 

Lauwersoog kan in potentie een rol spelen voor maatschappij georiënteerd en toegepast (maritiem) 

onderzoek, voornamelijk als locatie en studieobject voor energie- en watermanagement. Wanneer 

deze kennisontwikkeling ten dienste staat van het oplossen van lokale vraagstukken kan een win- 

winsituatie ontstaan voor studenten, kennisinstituten en lokaal betrokken partijen. 

Er zou kunnen worden aangehaakt bij de bouw van een nieuw gemaalgebouw (als Living Lab) dat 

fungeert als kenniscluster van de samenwerkende partijen op het gebied van water, veligheid, 

ecologie, landbouw, visserij, technologie en beheer. 

 

Blue Port 

Een totaal van 21 organisaties actief in Lauwersoog, waaronder bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden hebben het initiatief genomen om te komen tot een Blue Port Lauwersoog. Het doel van de 

initiatiefnemers is te komen tot een netwerkorganisatie om de concurrentiekracht, het innoverend 

vermogen en ondernemerschap in het visserijcluster te versterken. Dit betreft het samen (laten) 

uitvoeren van onderzoek en het organiseren van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke 

werkbezoeken, cursussen en trainingen. 
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3. Organisatie 
 

Voor de realisatie van dit Ontwikkelingsprogramma is het noodzakelijk een nauwe samenwerking te 

bestendigen. Basis voor de samenwerking tussen provincie en gemeente is gelijkwaardigheid.  

Partijen zullen een (nieuwe) projectorganisatie inrichten. Deze (nieuwe) organisatie zal worden belast 

met de uitvoering van dit Ontwikkelingsprogramma en bestaat uit een (gezamenlijke) stuurgroep, een 

projectteam, een projectdirecteur vastgoed en coördinerende functies op de verschillende locaties: het 

provinciehuis in Groningen, het gemeentehuis in De Marne en een (externe) gebiedsregisseur als 

loket naar ondernemers en initiatiefnemers. 

 

De hoofdstructuur voor de nieuwe organisatie ziet er als volgt uit. 

 

Gemeenteraad en Provinciale Staten 

De raad van de gemeente De Marne en de Staten van de provincie Groningen stellen de kaders. 

Kaderstellende besluiten worden door beide gremia genomen.  Essentieel daarbij is een voortdurend 

effectief parallel schakelen van zowel het informatie- als het besluitvormingstraject tussen beide 

partijen.  

 

Colleges van B&W en GS 

De colleges van B&W en GS bereiden de besluiten voor en zijn de uitvoerende bestuurders daarvan. 

Ook daarvoor geldt een grote mate van parallelliteit in informatie en besluitvorming tussen beide 

partijen. Vanuit deze gremia worden de verantwoordelijke bestuurders aangewezen die in de 

stuurgroep van de projectorganisatie zitting nemen.  

 

Stuurgroep Lauwersmeer 

De stuurgroep Lauwersmeer is verantwoordelijk voor de aansturing van de verdere uitwerking van de 

Koers voor het Lauwersmeer naar een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma voor het 

Lauwersmeergebied. De stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijke bestuurders van provincie 

Fryslân, provincie Groningen, De gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland en 

Staatsbosbeheer. 

 

Bestuurlijk overleg Lauwersoog (BOL): 

Het Bestuurlijk Overleg Lauwersoog is verantwoordelijk voor de aansturing van het project 

Lauwersoog. Zij bewaakt of de uitvoering van het project past binnen de gestelde kaders en voldoet 

aan de eisen in termen van kwaliteit, geld en tijd. Deze stuurgroep heeft een belangrijke 

verantwoordelijkheid voor het bepalen van de afstemming met de achterliggende colleges en 

raad/staten en tevens voor de externe communicatie. De stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijke 

bestuurders van de gemeente en de provincie onder voorzitterschap van de provincie, de 

verantwoordelijke projectdirecteur vastgoed, de projectcoördinatoren van provincie en gemeente en 

de gebiedsregisseur.  

 

Kernteam Lauwersoog: 

De dagelijkse aansturing van het project ligt in handen van het projectteam. 

Dit kernteam heeft de volgende samenstelling: 

• de projectdirecteur vastgoed 

• de gemeentelijke coördinator 
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• de provinciale coördinator 

• de gebiedsregisseur 

 

Tijdelijk en wisselend kunnen aanvullende deskundigen worden gekoppeld aan de projectorganisatie, 

zoals een financieel adviseur, een stedenbouwkundig adviseur, communicatieadviseur en/of een 

marketingstrateeg. 

 

 

 

 
 
Organisatieschema Project Lauwersoog 
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